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Ezt nem hiszem el! Én úgy emlékszem, még csak pár hete,
na jó, maximum egy hónapja,
hogy megkönnyebbülten leadtam az indexet, elpakoltam
Andorkát, és élvezettel vetettem bele magam a szorgalmi
időszak édes semmittevésébe.
Erre mit hallok? Egy-két hét, és
újra vizsgaidőszak?
Na, jó, azért nem kell rögtön kétségbe esni. Hiszen van
még pár hetünk, hogy egy utolsót, hatalmasat bulizzunk,
jegyzeteket szerezzünk, és meglátogassuk azokat az órákat
is, amelyekre fájdalmas másnaposságunkban, vagy épp elfoglaltságunkban nem tudtunk bemenni.
Mindenki máshogy kezeli a szorgalmi időszak végét jelző kétségbeesést: van, aki már egy hónapja a jegyzeteit rendezgeti, és most megnyugvással konstatálja, hogy a kötelezők nagy részét már sikerült kiolvasnia. Van, aki e-maileket
írogat, hogy „ugyan már, kinek van beszkennelt órai jegyzete, vagy ha az nincs, természetesen a puska is megteszi”.
Van, aki ügyesen elosztja a vizsgákat, de már most azon
gondolkodik, hogy a legelsőt hova tudná átrakni, mert „úgy
több idő lenne rá készülni”. Vannak örök szerencsés típusok, akik a vizsga előtti napig azt sem tudják, mik a tételek,
majd a legelsőt nagy nehezen megtanulják, és természetesen azt húzzák. Ez a típus főleg azokat idegesíti, akik három-négy napot is készülnek egy ilyesfajta megmérettetésre, előző este le sem fekszenek, csak hogy a húsz tételből tizenkilencet tisztességgel bemagoljanak. A döntő pillanatban természetesen azt az egyet sikerül kihúzniuk, amelyikről nem sok dereng.
Bárhogy is legyen, én kívánok minden kedves olvasónak
sikeres vizsgaidőszakot, szerencsés tételeket, használható
jegyzeteket és az egész vizsgaőrület végén egy pihentető,
csodálatos nyarat!
Jövőre találkozunk!
Tilesch Réka
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Tavaszi hepaj a KCSSK-ban

maddoxbar. hu

Csilla

Fotó :
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neszám. Az est fényét növelte, hogy érkeztek meglepetésvendégek is, akik délután még előszeretettel hangoztatták
a „nem megyek a KCSSK-ba, mert messze van” kezdetű, jól
ismert nagymonológot. Végül persze ők sem tudtak ellenállni a csábításnak, és a viszontlátás öröme tovább fokozhatta az eufóriát.
A hajnal is a jól bevált menetrend szerint zajlott: felháborodás és értetlenkedés, ugyan hogy merészelik lelőni
a bulit négykor!? Ráadásul nem a gyors, fájdalommentes
módszerrel, hanem a kíméletlen verzióval, amikor az utolsó
előtti számnál egy villanyt már felkapcsolnak, hogy készítsd
a kis lelked, az utolsó pedig már neonfényáradatban csendül fel, finoman érzékeltetve, hogy pár perc múlva nem látnak szívesen. A rutinos lakók persze nem adják fel ilyen
könnyen; a lépcsőházban folytatódik a mulatság, DJ‑pult
hiányában telefonokról és a torkunkból üvölt a zene. Napkeltekor pedig útjukra bocsátjuk a megfáradt vándorokat,
mi pedig visszavonulunk a szobáinkba, miután magunkra
haragítottuk legalább egy emelet aludni vágyó lakóit. Ezzel
zárnám soraimat, és ezúton esdeklem az álmukból felvertek, a tanulásban megzavartak, valamint a keverőtisztek bocsánatáért!

Fotó : L ágymányos O nline

Nem tudom, mi az oka – az utolsó félév, vagy hogy mostanra „úgy összejött a banda”, vagy hogy kitavaszodott, és már
a lábamban van a bugi, vagy a Budaörsi Napok utáni szokásos trauma, amikor az ember kétségbeesetten igyekszik rekonstruálni az egyhetes eufóriát –, de a tavaszi szünet végén
már alig bírtam az otthoni nyugit. Szerdán, amikor visszajöttem szeretett fővárosunkba, rádöbbentem, hogy végérvényesen beköszöntött a tavasz; a kollégium előtti fák virágba borultak, és az erkélyről kinézve már zöldellő bokrokat
láthatott az ember. (Na meg persze a megdöbbentő csikktengert a fűben, melyet a szomszédok termeltek ki a téli hónapokban, és a hótakaró elolvadása után kiderült, hogy a
„majd lebomlik” hiú ábránd volt csupán…)
A tavasz örömére tehát az egész nap kifejezetten emelkedett hangulatban telt – csörögtek a telefonok, zajlottak
az egyeztetések, hogy ki jön este, ki mit iszik, mikor és melyik emelet hányas szobájában találkozunk. Tipikus. Bezzeg
erre van időnk, ehhez van eszünk. – Bárcsak vizsgaidőszakban tanulnál így, és telefonálgatnál ennyit jegyzetekért, na
meg persze néznéd annyiszor az ETR-t, mint ahányszor a
fészbukot, édes fiam/lányom – mondanák anyáink. Ilyenkor nem tudok mással védekezni, csak a szokásos kontrával. – Ne tegyél úgy, mintha te nem meséltél volna már a főiskolás kolibulikról, ráadásul húsz év múlva esélyes, hogy a „Társadalmi szerkezetek” vizsgára már nem
fogok emlékezni, erre a bulira viszont
annál inkább.
Este tízre már a tetőfokára hágott
az izgalom, beindult a tavaszi zsongás, összeverődött a „B” első emelet
apraja-nagyja, és persze állandó külsős VIP-vendégeik, akik után a portás már meg sem fordul. Ezek után
bő fél óra alatt sikerült is megtenni
az emelet és a büfé közötti utat, s
akkor már nem volt visszaút. Hajnalig tartott az ünneplés – azt hiszem, nyugodt szívvel nevezhetem annak, hisz ünnepelni mindig volt, van és lesz is mit. Ezúttal persze a tavaszra ittunk, és
egymásra, na meg DJ Endy-re,
aki igencsak kitett magáért;
nem telt bele három perc,
és szólt is a hallani kívánt ze-

ZéTéeM

Elfogtunk egy beszélgetést
avagy

„képzelt” párbeszéd egy baráti társaság tagjai között

Egészségedre! Egészségedre! Kérsz még? Add a poharadat!
Ne, várj, a bocis bögre az enyém. Tessék. Most már várd
meg, kiöntöm az egészet. Na, akkor egészségünkre! Tüzed
van? Köszi. Megittunk mindent? Hát jó, akkor lassan indulhatunk, mindjárt megy az utolsó busz. Menj már ki, hadd
öltözzek át. Készen vagytok? Jó, mehetünk. Majd a buszmegállóban megvárunk, siess!
***

***

***
Fehérvári út, oda megyünk, ugye? Igen, Fehérvári. Jó. Figyelj, jön a busz. Kosztolányi, az is jó, majd sétálunk. Szálljatok fel, hahó! Ez az utolsó járat. Gyere már! Jó, ennyire nem
kell tolakodni. Azon én járok. Bocsi. Köszi. Semmi baj. Elnézést, asszonyom. Figyeljetek, végállomás, leszállunk! Vigyázz, lépcső! Mondom lép… mindegy. Gyere, kelj fel. Jól
vagy? Oké. Arra van a Fehérvári, arra megyünk. Allee. Allee.
ALLEE! Nem olé, Allee, a bevásárlóközpont. Hol maradtak
le a többiek? Ja, jó, ott jönnek. Itt kell menni oldalt, Maddox
a hely neve. Én már látom, én már látom!

maddoxbar. hu

Fotó :
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***
Akkor itt fel a lépcsőn. Pöpec hely, nem mondom… Úristen,
ő ki fog esni onnan! Ja, hogy az üveg, mindjárt más. Azt hittem, nincs ott semmi. Jé, szia, hát te is eljöttél? De jó, hogy
látlak, mi van veled? Gyere, rég találkoztunk, igyunk valamit. Hogy akciós a tequila? Akkor kettőt kérünk! Utálom a
sót… Öblítsünk. Sör! A sör is akciós? Király. Nézd, az terasz,
vagy mi? Mekkora jó, menjünk már ki!
Nahát, micsoda kilátás… a város fényei, gyönyörű! Nem, én
józanul is ilyeneket mondok. Mesélj, mi a helyzet?

Ismerem ezt a srácot, aki a zenét csinálja. Valami… valami…
megvan, Soulja! DJ Soulja. Zenélt már párszor nálunk, mindig eltalálja a dolgokat. Jaj, ezt a számot is mennyire szeretem, menjünk be táncolni!
Cuba Libre? Persze, még sosem próbáltam. Aha, már tudom, miért nem. A rum… Hm, minél tovább iszom, annál
kevésbé érzem benne a rumot. Ez fura. Biztos nem is raktak bele.
Hű, ő mintha rosszul lenne. Nagyon rosszul. Fogod a haját? Jó. Vigyük ki kicsit. Jobban van? Hívok neki taxit. Nem,
nem hányja össze. Viszontlátásra, köszönjük.
***
Igen, lassan szerintem is, késő van. Ja, pont hogy korán.
Mindegy. Persze, indulhatunk, csak még megiszom a sört.
Nem, nem iszom meg, nem bírok vele. Ötödik? Hatodik?
Mittudomén… Vigyázz, le ne ess. Köszi, jó éjszakát! Én arra
megyek, onnan megy a buszom. Akkor szia. Következő
TáTK-os bulin találkozunk?
Naná.
Annasára
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Köztársasági ösztöndíj

Rangos elismerés kiemelkedő teljesítményt
Ha kifejezetten jól tanulsz, és emellett még van időd és energiád kiemelkedő tudományos vagy közéleti tevékenységet is végezni, érdemes megpályáznod a felsőoktatási hallgatók számára a legmagasabb elismerést jelentő köztársasági ösztöndíjat. Amellett, hogy valóban jelentős anyagi támogatást jelent, talán még fontosabb a magas presztízsértéke – úgymond,
„jól mutat” az önéletrajzodban.
A köztársasági ösztöndíjat – pályázati úton – az oktatási és
kulturális miniszter adományozza tanévenként a felsőoktatási intézmények kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatói részére. Intézményi kiírás alapján, egy tanév (10 hónap)
időtartamra nyerhető el, összege a 2010/2011-es tanévben
34.000 forint lesz havonta. Fontos tudni, hogy az ösztöndíj elnyerése nincs finanszírozási formához kötve – a vonatkozó szabályozás szerint az az alap- vagy mesterképzésben
részt vevő hallgató részesülhet köztársasági ösztöndíjban,
aki adott vagy korábbi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett, és legalább 55 kreditet megszerzett.
További kitétel, hogy a hallgató csak egy intézményben részesülhet köztársasági ösztöndíjban – ha több jogviszonya
is van, akkor ott kapja, ahol előbb létesített hallgatói jogviszonyt. Nem árt azonban tisztában lenni azzal, hogy az ösztöndíjat nem folyósítják tovább, ha a jogviszony szünetel
vagy megszűnik. Azok a hallgatók, akik páratlan félévben
fejezik be tanulmányaikat a szakjukon, csak akkor kaphatják továbbra is az összeget, ha a tanulmányaikat már a tavaszi félévben folytatják (például mesterképzésben).
A pályázati felhívást a felsőoktatási intézmény teszi közzé
(általában májusban), és a konkrét feltételeket is intézményi
(nálunk azon belül is kari) szabályzat határozza meg. Fontos még megemlíteni, hogy a kari szabályzat szerinti további feltétel, hogy a pályázó két legutóbbi félévének összesített (hagyományos) tanulmányi átlaga 4,50-nél magasabb
legyen, illetve a tanulmányai során nem lehet több mint öt
olyan kurzusa, amit felvett, de nem teljesített. A pályázatokat a Tanulmányi Hivatalhoz, az általa közzétett határidőig
és módon kell benyújtani – a pályázati lapon kívül szükség
van két oktató ajánlására, a hallgató (lezárt) indexére, és a
szakmai, közéleti és egyéb tevékenységeket igazoló dokumentumokra.
A pályázati laphoz csatolt pontozási melléklet most decemberben változott, a módosításokban a Hallgatói Önkormányzat aktívan részt vett. A következőkben a kari pontrendszer jellemzőit és a legfontosabb változásokat foglalom össze.
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nyújtó hallgatóknak

A bírálás során három kategóriába sorolják a pontokkal jutalmazható tevékenységeket: tanulmányi tevékenység, szakmai tevékenység, illetve közéleti és egyéb tevékenység. A módosítások eredményeképpen a korábbi 50 +
40 + 9 pontos maximumok helyett 45 + 45 + 9 pontos maximumok szerepelnek az egyes kategóriáknál, annak érdekében, hogy a szakmai-tudományos tevékenység még fontosabb szempont lehessen a bírálásnál. További lényeges
változás, hogy a szabályzatban rögzítésre került, mely tevékenységekért adja meg a bírálóbizottság automatikusan
az útmutatóban jelölt maximális pontszámot, és melyeknél
dönthet arról, hogy a tevékenységet milyen mértékben veszi figyelembe. E rendszer fő elve az, hogy a könnyen mérhető és igazolható tevékenységeknél megkönnyíti és egységesíti a pontozást, az általánosabb, nehezebben mérhető tevékenységeknél pedig lehetővé teszi, hogy a bizottság
szakmai szempontok szerint mérlegeljen.
Az első kategórián belül az utolsó két félév tanulmányi
átlagára, (az adott szak végzése során szerzett) nyelvvizsgákra, valamint párhuzamosan folyó képzésre lehet pontot
kapni. Ezen belül is tanulmányi átlaggal a korábbi maximum
36 helyett 30 pontot lehet elérni, nyelvvizsgával továbbra
is legfeljebb 12-t, illetve párhuzamosan folytatott tanulmányokért legfeljebb 3-at.
A második kategóriában megnőtt az OTDK‑helyezésekért
adott pontok száma, valamint mostantól a kari TDKfordulókon elért eredményeket is jelentős pontszámokkal
jutalmazzák a bírálók. Ebben a kategóriában egyébként további pontok szerezhetők kiemelkedő kutatási, szakmai tevékenységgel, publikációkkal, tudományszervezési, szakkollégiumi, illetve demonstrátori tevékenységgel. Ez utóbbit érintő változás, hogy akik több oktatónál is végeztek demonstrátori tevékenységet, azok újabb plusz pontokat kapnak.
A harmadik kategóriában közéleti és egyéb kulturális,
társadalmi vagy sporttevékenységért lehet pontokat szerezni – ezt a kategóriát a módosítások nem érintették.
Ha tehát érdeklődsz a köztársasági ösztöndíj iránt, de vannak még megválaszolatlan kérdéseid, keresd fel bátran a Tanulmányi és Tudományos Bizottság tagjait e-mailen keresztül, vagy személyesen a HÖK irodában!
Czinderi Kristóf
tudományos titkár
TáTK HÖK

Terítéken a tudomány

Egy kirekesztő társadalomban
Fókuszcsoportos kutatás a hajléktalanságról
„Nem az a kérdés, hogy szempont-e a konszolidált polgárok
komfortérzete. Hanem az, hogy elsődleges vagy másodlagos
szempont azokéhoz képest, akik sokkal drámaibb helyzetben
vannak.” (Révész Sándor: A hajléktalan mint szúnyog. Népszabadság, 2006. március 11.)
Magyarországon a rendszerváltást követő néhány évben tömegével jelentek meg hajléktalanok, ami váratlan és megrázó csapás volt e szélsőséges helyzetbe került emberek és
a társadalom számára egyaránt. Mivel ez a probléma a szocializmus évei alatt addig szinte ismeretlen volt (részben az
ideológia, részben a mesterségesen fenntartott teljes foglalkoztatottság miatt), ezért az akkori szociális ellátórendszerek képtelenek voltak érdemi segítséget nyújtani.
Az elmúlt két évtizedben jelentős változások történtek,
jogi szempontból az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról két megközelítésből is definiálta a hajléktalanok alapvető jogait, valamint a minimális ellátás szintjét. Az ellátórendszerek, szociális intézmények hálója folyamatosan kiépült, az állami támogatások révén, ha
lassan is, de folyamatosan fejlődni tudtak az infrastruktúra és az ellátás minősége szempontjából. Ennek ellenére a
hajléktalanok száma alig csökkent, napjainkban pedig egyre növekszik.
Felmerül a kérdés, hogy hol lehet a hiba. A meglévő törvényekben, az emberekben, az ellátórendszerben, vagy
magában az egész társadalomban? Kutatásunk hipotézi-

se elsősorban arra fókuszált, hogy az emberek milyen prekoncepciókkal élnek a hajléktalanokkal szemben. A közvélekedés szerint döntő többségük önhibájából került az utcára valamiféle deviáns viselkedés és/vagy szenvedélybetegség miatt, s helyzetén nem is akar változtatni. Mi viszont
úgy gondoljuk, hogy nagyobb arányban kerültek az utcára olyan emberek, akiknek fiatalkorukban semmisült meg
vagy sérült a szociális hálója, vagy ez a „védőháló” egyszerűen nem is létezett olyan okok miatt, mint a család elvesztése, az állami gondozásból való kikerülés nem problémamentes körülményei. Ezek egyértelműen önhibán kívüli tényezők.
Szinte minden nap találkozhatunk azzal a hajléktalan
embereket érő súlyos kirekesztéssel és előítélettel, amely
a többségi társadalom részéről érkezik. A legmegdöbbentőbb mégis az, amikor olyan emberek szájából hallunk
sztereotípiákat, akik a társadalom összes tagjáért felelősek:
politikusok, önkormányzati tisztségviselők, polgármesterek
beszélnek a „hajléktalanproblémáról”, s hoznak olyan döntéseket, amelyekkel az utcán élő emberek alapvető jogait megsértve, kitiltják őket bizonyos közterületekről. A tiltás ellen érvelők problémája nem az, hogy a milliókért felújított turistalátványosságok környezetéből, sétálóutcákból, középületek elől miért akarják erőszakkal eltávolítani
a hajléktalanokat, hanem az, hogy e döntéssel párhuzamosan miért nem létesül semmiféle lakhatási alternatíva az utcán élők számára. Úgy tűnik, mintha nem a probléma valós
»

Legfontosabb tanulmányi határidők a 2009/2010-es
tanév tavasz félévében
Szakdolgozati témaválasztás: május 15-től június 15-ig
A vizsgaidőszak első napja: május 17.
Mesterképzéses felvételik: május 25–28.
Záróvizsga‑időszak az osztatlan képzésesek számára: június 14–18.
Záróvizsga‑időszak az alap- és mesterképzésesek számára: június 21–25.
A vizsgaidőszak utolsó napja: július 2.
Diplomaosztó: július 3.

7

8

f lickr. com / photos / jimf ischer

Úgy gondoltuk, hogy e módszer alkalmazásával értékes információkhoz juthatunk. Az öt‑hat fős csoportoknál próbáltunk interaktív, játékos elemeket is alkalmazni, amelyek legalább annyira informatívak voltak számunkra, mint a konkrétan feltett kérdésekre adott válaszok. A feladatok során a legalapvetőbb témákat igyekez-

Fotó :

A hajléktalanokkal végzett
fókuszcsoportokról

tünk feltérképezni a hajléktalanok szemszögéből. A beszélgetések tapasztalatai alapján kijelenthetjük, hogy a kisebb szállók nem csak látszatra barátságosabbak, megbízhatóbbak és biztonságosabbak. Ez a valóság. A hajléktalanok a nagyobb szállókkal bizalmatlanabbak, ami a rossz tapasztalatoknak (zsúfoltság, bántalmazások) köszönhető.
Kiderült, hogy a hajléktalanok többsége azért tart az albérletben lakástól, mert magától az egyedülléttől és az önállóságtól is félnek. Aggodalommal tölti el őket egy esetleges újabb kudarc lehetősége. Ugyanakkor – saját maguknak
ellentmondva – vágynak is rá, hiszen az egészséges énkép,
öntudat és egzisztencia ezt követeli meg.
A kéregetés témaköre az ételszerzési módszerek megvitatása közben merült fel. Elhangzott, hogy főként alkoholos befolyás esetén képesek koldulni. A lopást és a kukázást mint ételszerzési lehetőséget megalázónak tartják,
és egyértelműen elutasították. A cserére úgy tekintenek,
mint egy körforgás részére, amit az általuk megfogalmazott
eset is jól példáz. – Ha éhes vagy, de nincs mit enned, viszont
van cigid, akkor elcseréled, és utána azért mész, hogy cigid legyen – mondta el K. István. Szóba került az is, hogy vannak
olyan emberek, akik kérés nélkül is adnak. De ez belőlük,
hajléktalanokból különböző reakciót vált ki. Az egyik eset
kapcsán a szégyenérzet merült fel. – Csak úgy álltam, lógattam a tenyerem. Adott pénzt. Én csak néztem. Ő elsétált. Aztán sírva fakadtam. (…) Arra erőm nem volt, hogy megköszönjem. Sírva fakadtam, és azt mondtam, hogy még egy ilyen szégyen ne érjen – ecsetelte N. Bálint. Egy másik esetben pedig
a boldogság és meglepettség érzése merült fel, mivel az illető nem gondolta, hogy vannak még önzetlen emberek. A
konfliktushelyzet eljátszásakor az volt a feladat, hogy mutassanak be nekünk rendőrökkel kapcsolatos pozitív és negatív élményeket. Ennek kapcsán leszögezték, hogy rendőr és rendőr között is különbség van. Úgy vélekedtek, hogy
a fiatalabb rendőrökre jobban lehet számítani, korrektebb
módon viselkednek, mint az idősebbek, akik inkább ellenségesek, és sok esetben lenéző módon bánnak velük.
A negyven év feletti hajléktalanok főként kisebb fizikai
munkákat vállalnak el szívesen. A fiatalabbak több szempontot vesznek figyelembe, számukra fontos, hogy az
adott munka állandó és bejelentett legyen. Munka mellett tanulnak is viszont elmondták, milyen nehézségekkel kell szembenézniük, ha tanulni szeretnének. – Én mennék… csak akkor fizessenek is. Addig, amíg iskolába járok, addig fent kell tartanom magam. (…) Nagyon sok mindenhez kötik azt, hogy elmehess egy tanfolyamra, és megkapd az alaptámogatást is (…) Ezt meg kell csinálni, különben vissza kell fizetni. Ez mind szép és jó (…) addig, amíg nem én szeretném
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megoldására születnének a rendeletek, hanem annak elfedésére, azért, hogy a hajléktalanok eltűnjenek „a társadalom szeme” – a városlakó polgárok – elől. Tovább súlyosbítja a helyzetet az a tény, hogy az egészségügyi rendszerben
dolgozók alapvetően másodrangúként kezelik a hajléktalanokat, akik a kórházakban tipikusan a nem szívesen ellátottak közé tartoznak. Ezen kívül a főváros közterein évek óta
a kirekesztés tudatos formáival is találkozhatunk. A felújítások alkalmával lecserélt köztéri padok sok esetben úgy lettek átalakítva, hogy azok alkalmatlanok legyenek arra, hogy
a hajléktalanok rajtuk aludjanak. Ékes példái ennek azok a
BKV megállóiban található, három elkülönülő részből álló
székek, s azok a padok is, amelyeken felfelé kiálló fém fogódzkodók akadályozzák meg a kényelmes fekvést, s ezáltal az alvást.
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Fotó :

Terítéken a tudomány

Terítéken a tudomány
megpróbálni, az én hátteremmel, aki egy életen keresztül nem dolgozott, akinek nincs bejelentett munkahelye, aki, ha dolgozik is, feketén
dolgozik – beszélt a nehézségekről K. István.
Az asszociációs játéknál a „biztonság”, az „életcél” és a „társ” szavakról lehetett szabadon elmélkedni a csoport tagjainak – néhány mondatban. Kiderült, hogy a legtöbben magánéleti
problémáikban látják a hajléktalanságukig vezető utat. Reményvesztettek, de mégis küzdenek, nap mint nap munkáltatókkal, sorstársakkal, önmagukkal és a múltjukkal. Kifejezetten
sok utalás esett a rossz, hányattatott gyermekkorra (például nevelőintézetbe kerülés), arra,
hogy lehetőségeik már akkor is csekélyek voltak. Az interjúk során a rokoni kapcsolatok fontossága, a barátok nélkülözhetetlensége és a párkapcsolat iránti vágyakozás is felmerült.
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Fotó :

Fotó :

Kutatásunk eredményei, reformjavaslataink
A legfontosabb átalakításokat az intézményrendszeren belül végeznénk. Úgy gondoljuk, hogy a jelenleginél jóval specifikusabb hajléktalanszállókat kell létrehozni azért, hogy a különféle helyzetben lévő, és ezért különféle igényekkel rendelkező hajléktalanok számára nagyobb lehetőséget biztosítsunk a társadalomhoz történő
reintegrációnál. A jelenleginél jóval kisebb méretű, azonban felszereltebb átmeneti szállók létrehozására van szükség. Az átalakítás jelentőségét abban látjuk, hogy a kisebb
közösségek tagjai között erősebb bizalom alakul ki, mint a
kifejezetten nagy szállók esetében, s a szigorú rendszabályoknak köszönhetően a lopások, atrocitások száma elenyészővé válik. A szociális segítők munkája hatékonyabbá lesz
azáltal, hogy figyelmüket és szaktudásukat mindössze tíz-tizenöt főre kell fordítaniuk. Naponta akár több órát tudnak
beszélgetni/foglalkozni azzal, aki azt igényli, s komolyabbá válhat az életútvezetés, tanácsadás a problémás életszituációkban. A megvalósításba egyaránt be lehetne vonni az
önkormányzatokat – felújítva az önkormányzati lakások jelentős részét –, illetve a civil szervezeteket, alapítványokat,
egyházakat is, amelyek főként a működtetésért felelnének.
A rehabilitációs intézmények, idősgondozók arányát pedig
továbbra is folyamatosan növelni kell, mert a speciális ellátást igénylő hajléktalanok száma igen jelentős.
Úgy gondoljuk, hogy e terv megvalósulása egyaránt
hasznos lenne gazdasági szempontból, mivel például az
önkormányzati lakások felújítása vagy építése fellendíthetné az építőipart. Egyúttal az önkormányzatok hasznára is

válhatna, hiszen az állami támogatás által értékesebbé válnának ingatlanaik. A változás legfőképp a hajléktalanok számára lenne fontos, mivel biztos egzisztenciával, munkahellyel, lakással vághatnának neki egy új életnek.
A társadalom előítéleteit prevenciós programokkal
csökkentenénk. Több fókuszcsoportos beszélgetésen is felmerült, hogy a résztvevők szívesen tartanának előadást fiataloknak arról, hol hibáztak életük során, miért hoztak rossz
döntéseket, s ennek mi lett a következménye. Kettős céllal készülhetnének ilyen előadások: egyrészt megismertetnénk a társadalommal, hogy a hajléktalanság egy olyan állapot, amelyből ki lehet kerülni, és nem érvényes az a közvélekedés, miszerint mindegyik utcán élő alkoholista, munkakerülő ember. Másfelől „rossz példát látva” a fiatalok tudatosabban vezethetnék az életüket, s az előadók tanácsait
megfogadva helyes döntéseket hozhatnának az olyan szituációkban, amelyekben a hajléktalanság veszélye fenyeget.
Csányi Zsanett
Túri Gergő
Felhasznált irodalom:
1993. III. évi törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
Bényei Zoltán – Gurály Zoltán – Győri Péter – Mezei György: Tíz
év után. Gyorsjelentés a fővárosi hajléktalanokról. In: Esély,
2000/1., 62–95.
Hajléktalanság Magyarországon. In: Periféria füzetek, 2003, XI. évfolyam, 1–2. szám, 68–74.
Kovács Ibolya: A hajléktalan embereket ellátó intézményrendszer
fejlesztésének irányai és lehetőségei. In: Hajszolt Hírlap, 1999.
január–február, 4–7.
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Hallgatók a kutatásban
avagy életre kel egy napra az

ELTE tehetséggondozási

koncepciója
Ha megkérdezzük, hogy hallottak-e már az ELTE
szakkollégiumairól, vagy esetleg az OTDK-ról, a legtöbb hallgató csupán pár hiányos információt tud elmondani, sőt még annyit se biztos. Ugyanez a helyzet a doktori iskolákkal. Pedig az ELTE egyike azoknak az oktatási intézményeknek, amelyek méltán tudományegyetemnek hirdetik magukat, és bizony ez
mindenképpen egyfajta többletet jelent a többi egyetemhez és főiskolához képest. Mi arra teszünk kísérletet, hogy bemutassuk ezt a többletet egy egész napos
konferencia keretében!!!!
A Hallgatók a kutatásban hallgatói kezdeményezésre létrejött rendezvény, mely idén, május 8‑án, az
ELTE Lágymányosi Campuson valósul meg először. A
rendezvény célja a hallgatók elé tárni az ELTE tudományos életét, és amennyire lehet, be is vonni őket
a tudományos vérkeringésbe. Az érdeklődő hallgatók
először plenáris előadásokon vehetnek részt, melyek
körüljárják a tehetséggondozás, így a tudományos diákkörök, illetve a szakkollégiumok témakörét, majd
az ELTE legfőbb kutatóhelyeiről lesz szó. Végül pedig
az ELTE Pályázati és Innovációs Központ bemutatkozására is sor kerül.
Ezek után a hallgatók két szekció – egy természettudományi-technológiai és egy társadalomtudományi szekció – közül válogathatnak.
A természettudományi szekció első felében a
szerves kémia, a szerkezeti biológia, a proteomika, a
neurobiológia, a biológiai hálózatok, a rendszerbiológia és mindezek matematikai hálózati modellezései lesznek terítéken, Perczel András, Juhász Gábor,
Grolmusz Vince és fiatal kollégáik előadásában.
A szekció második felében a nagypályázatok eredményeire és az alkalmazott kutatásokra terelődik a hangsúly. Ennek keretében bemutatkozik a CELLKOM, az eScience RET, illetve az első hazai spin‑off cég, az Immunogenes is, Sármay Gabriella, Papp Gábor és az idei év innovációs díját elnyert
Kacskovics Imre tolmácsolásában.

10

A társadalomtudományi szekció első felében a
politikai vonal lesz a domináns. Enyedi Zsolt a 2010es választásokkal kapcsolatos kutatásáról tart előadást, melyet Kerezsi Klára követ az Országos Kriminológiai Intézet kutatásainak bemutatásával. Majd
Pozsár-Szentmiklóssy Zoltán következik a jogtudomány határterületeivel, amely téma ígérete szerint a
jogászhallgatókon túl a biológia, a szociológia, a politológia és akár a közgazdaságtan iránt érdeklődő hallgatókat is érinteni fogja.
A szekció második részébe becsatlakozik az üzleti világ, és helyet követel magának a kultúra is. Először
Vicsek András, a Maven7 Hálózatkutató Rt. munkatársa tart majd előadást a hálózatkutatás üzleti aspektusairól, majd Csepeli György és Prazsák Gergő referálnak Internet, érték, kultúra címmel. Végül Tanács Jánostól kapunk áttekintést a jelenleg futó érveléselméleti, tudománytörténeti és tudományfilozófiai kutatásairól.
Az ELTE szakkollégiumai – tehát a Bibó István Szakkollégium, a Bolyai Kollégium, az Eötvös Collegium,
az Illyés Sándor Szakkollégium, illetve a Társadalomtudományi Szakkollégium – a konferencia egész ideje alatt standokkal, kiadványokkal, szórólapokkal várja az informálódni vágyókat. Szintén egész idő alatt
megtekinthető az ELTE doktorandusz hallgatóinak interdiszciplináris témában alkotott poszterkiállítása. A
konferencia pedig a kiállítás díjátadójával zárul.
A rendezvény ingyenes, a hozzá kapcsolódó étkezéshez és kiadványhoz azonban regisztrálni kell a honlapon!
Időpont: 2010. május 8., 9–16 óráig
Helyszín: Lágymányos, Déli épület (Pázmány Péter
sétány 1/c.), Kitaibel Pál terem
Honlapcím: http://hk.elte.hu
E-mail cím: hak.szervezes@gmail.com
(x)

Kül-Ügyes

„Én vagyok Jézus!” Totális káosz
Be kell valljam, először kissé félve léptem be a pszichiátria ajtaján. Persze mindig is vonzódást éreztem a „sárgaház” és az
ott kezelt betegek iránt, de akkor és ott volt egy olyan érzésem,
hogy talán túl nagy fába vágom a fejszém, hogy egyből beugrottam a mély vízbe, pedig még úszni sem nagyon tudok,
vízimentők pedig se közel, se távol…
Nem kicsit tévedtem. A pszichiátriai betegek, az intézmény
ellátottai, korántsem voltak annyira „furcsák” vagy „szokatlanok”, mint ahogy arra számítottam. A mentális problémák
irodalmi, képzőművészeti, vagy éppen média által közvetített ábrázolásmódjai sokszor mitikusak, legendába illők. A
betegeket gyakran teljesen földtől elrugaszkodottnak, vagy
éppen vérszomjasnak és kimondottan agresszívnek interpretálják. Ezek a megközelítések lebilincselőek és hangzatosak, sok közük azonban nincs a valósághoz.
Találkoztam már persze „Jézussal”, és arra is volt precedens, hogy valaki azt hitte, besugározzák az „ufók”, ezért az
éjszaka közepén azonnali késztetést érzett, hogy egy villanyoszlop tövébe feküdjön, lévén ott „biztonságos”. De
hát istenem, a legjobbakkal is megesik. Van, aki „hangokkal” beszélget, de ha alaposabban belegondolok, jómagam
is szoktam magamban mormogni. Persze, ők kicsit „mások”,
de azért ez messze nem annyira feltűnő, mint amennyire
azt a „laikus” várná.
Ja, és még valami fontos: a skizofrénnek nincs több identitása. Bármennyire is sokkoló, Gollam disszociatív személyiségzavarban szenvedett…
Múltkoriban felszálltam az egyik frekventált villamosjáratra. Csak a szokásos útvonal, semmi különös. Vagy mégis? Ismerős nő, láttam már bent a pszichiátrián. Nem ismert fel, én
is csak konstatáltam, hogy ott van. Nem volt rajta semmi különös. Az volt, mint mindenki: egy megfáradt utazó, vándor,
aki végre hazatér egy hosszú nap után. A pszichiátriai betegek
itt élnek közöttünk, nincs ebben semmi. Egyszer mellém ülnek
a metrón, máskor melléd. Bárkivel megtörténhet – nem fogja
észrevenni…
Egri Gergő

Helyzetkép Afganisztánból
Afganisztán egy Magyarországnál hétszer nagyobb iszlám állam Ázsiában. Népessége 33 millió fő. Fővárosa Kabul. Államformája köztársaság, és az elnök Hamid Karzai. A világ egyik
legszegényebb állama. És nem mellékesen az egyik legtöbb
problémát és kérdést felvető ország...
Napjainkban nagyon sok folyamat zajlik a nemzetközi színtéren. Az országok kooperációja egyre sűrűbb és intenzívebb, egyre jobban összehangolják tevékenységeiket. A liberális kapitalizmus is működik, egyre több multinacionális vállalat van születőben, és egyre csak nő a létszáma
a nemzetközi szereplőknek. Az államok szerepe viszont
egyre inkább csökken, noha fontosságuk és létjogosultságuk megkérdőjelezhetetlen. Egyre gyengébbek, egyre kevésbé tudják elválasztani a külpolitikát a belpolitikájuktól, és a szuverenitásuk egy részét is feláldozták az összefogás és a közös biztonságpolitika oltárán. Mert már képtelenek egymás nélkül élni. A globalizációnak köszönhetően
az interdependencia, vagyis a kölcsönös függőség jellemző a mai államok közötti viszonyokra. Egyre inkább a békés megoldások felé hajlanak, és próbálják kiiktatni a rendszert fenyegető kihívásokat, mint például a terrorizmust
vagy a nukleáris fegyvereket. A probléma csak az, hogy a
világ nem olyan egységes, mint ahogy azt a demokratikus,
nyugati szellemiségű államok szeretnék. Vannak kérdőjelek. Ilyen például Afganisztán is. Még államnak sem igazán
lehet nevezni, hiszen képtelen biztosítani az alapvető feltételeket. Ha az amerikaiak és más nemzetek nem állomásoznának az országban, valószínűleg az anarchia állapotába süllyedne. A helyzet szinte így is tarthatatlan. Hiába „őrködnek” az amerikaiak, képtelenek „felépíteni” a demokráciát, biztonságot és békét teremteni. Több éve tart már
ez az állapot, és semmi változás nem mutatkozik. Ráadásul hatalmas összegbe kerül a hadsereg fenntartása, valamint az építkezések és adományok, melyek megterhelik a
megszálló államok költségvetését. Magyarország is ide sorolható, hazánk ugyanis szintén részt vesz az újjáépítésben,
Bahlan tartományban. Ez a terület viszonylag nyugodtabb,
mint a délebbi területek, de a konfliktusok itt is állandóak,
és a katonák ki vannak szolgáltatva az afgánoknak. A békésebb területek határai ráadásul egyre jobban eltolódnak,
így lehetséges, hogy a jövőben Magyarország is fegyveres
akciókba keveredhet. Sokak véleménye szerint az országnak nem kellene Afganisztánban tevékenykednie, és beleavatkoznia más államok konfliktusaiba, de az kétségtelen,
»
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A terület hosszú történelmi múltra tekint vissza. Már időszámításunk előtt 2000 körül lakott volt. Később a perzsa
uralkodók, majd Nagy Sándor birodalmának része lett. A
7. században kezdődtek meg az arab hódítások, és ekkor
terjedt el az iszlám is. A modern afgán államot 1747-ben
hozta létre Ahmad Sah Durráni. Halála után az ország négy
fejedelemségre bomlott. A 19. század közepén kezdődött
meg az angol gyarmatosítás, később pedig a terület orosz
és angol befolyási övezetté vált. 1919-ben a britek elismerték Afganisztán függetlenségét. 1979-ben az oroszok megszállták az államot, ami elnyomáshoz és engedetlenségekhez vezetett – emiatt kezdődött meg a polgárháború. A
szovjetek 1989-ben hagyták el a romokban heverő országot. Ezután következett a hétéves tálib uralom, melynek
idején az afgánoknak továbbra is szörnyű volt a sorsa, mivel a mozgalom súlyosan korlátozta az emberi jogokat. Az
amerikai 9/11-es terrortámadás után az USA megszállta a területet, és céljául tűzte ki, hogy megvalósítja a demokratikus átalakulást. Sok elmélet született arról, hogy az invázió
csak ürügy az olajmezőkért, de a legfontosabb valószínűleg az, hogy a nagyhatalom az afgán kézen lévő olajkészleteket is be tudja vonni a kereskedelembe, és biztosítani
tudja a szabad kapitalizmust. Az újjáépítő csoportok között
van többek között Németország, Nagy-Britannia, Olaszország és Kanada is.
Az afganisztáni megszállásnak különböző erkölcsi megközelítései vannak. A nyugat szerint ez a tevékenység fontos, mivel rá kell bírni az országot arra, hogy vegye fel a nyugati mintát és berendezkedést, és lépjen be a világgazdaságba. A nyugat ideológusai számára ez természetes követendő cél. Az afgánok viszont teljesen máshogy tekintenek
a kérdésre. Már a történelmi múltból kifolyólag is gyűlölik a
megszállást. Persze örülnek az adományoknak, viszont egyáltalán nem hálásak, és sokszor még akadályozzák is az újjáépítők és katonák munkáját. Véleményük szerint a nyugatnak nem lenne szabad beleavatkoznia az ő világukba, és rájuk erőltetni egy olyan viselkedési formát és kultúrát, amely
annyira eltér a sajátjuktól. Talán a nyugatnak is fel kellene ismernie azt, hogy az itteni emberek mások, és máshonnan
kellene megközelítenie a problémát.
A jövőben nem lehet tudni, mi lesz Afganisztán sorsa. Az
intervenció egyre inkább csődöt mond. De kivonulni nem
lehet, mert akkor teret engednének az államok a nemzetközi bűnözésnek és terrorizmusnak, amely aláásná a nemzetközi rend alapjait. Nagyon sok még a megválaszolatlan
kérdés…
Brigi
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hogy Magyarország nemzetközi elismertségének és presztízsének nagyon jót tesz.
Afganisztán a premodern államok kategóriájába sorolható. Hatalmas a szegénység ezen a területen. Nemcsak
ebben az országban, hanem a szomszédos államokban is.
Gyakori az alultápláltság és az éhhalál, az írástudatlanság bizonyos tartományokban a hetven százalékot is eléri. Afganisztánnak szinte nem is létezik (legális) gazdasága, pedig
akár jól működő állam is lehetne, mert jelentős földgázmezők, érc‑, nemesfém‑ és féldrágakő‑lelőhelyek találhatóak
a területén. Az ipari termelés minimális, egyedül a kézműipar jellemző. A mezőgazdaság is elenyésző, hiszen az összterület csupán mindössze hat százalékát művelik meg. Az
ország vallásilag és etnikailag is nagyon megosztott, ami folyamatos problémákat generál. Az állam élén a hadurak állnak, ők irányítják a legtöbb területet, főleg azokat, amelyek
kevésbé ellenőrzöttek. Leginkább kábítószer- és fegyverkereskedelemmel foglalkoznak. Nagy probléma az is, hogy az
államnak kevés az adóbevétele, mivel a hadurak nem fizetnek a közös költségvetésbe. A tálibok terrorcselekedetei és
öngyilkossági merényletei is akadályozzák a konszolidációt. Ráadásul a szervezett bűnözés virágzik, az emberrablások és a szervkereskedelem is hétköznapi jelenségek.
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Csador vagy nem csador, ez itt a kérdés
„Franciaország leckét adott civilizációból az összes európai országnak” – lelkendezett nemrégiben egy olasz jobboldali politikus, miután Franciaország ad hoc bizottsága javaslatot tett a teljes arcot fedő ruha betiltására az állami hivatalokban, köztereken. Minden valószínűség szerint itt meg is
reked az indítvány, hiszen – ellentétben a 2004-es törvén�nyel, amellyel mindenfajta vallási jelkép használatát betiltották a középületekben – ez a kezdeményezés kimondottan csak az iszlám vallást szimbolizáló öltözékre utal. Franciaország nem egyedülálló az ilyesfajta kezdeményezésekben: Antwerpenben és más egyéb belga városban már
évek óta törvény tiltja az arcot fedő fátyol viselését, míg az
állami iskolákban odáig mentek, hogy a hajat takaró kendő (hidzsáb) viselését is korlátozták. Az olasz nőpolitikáért
felelős miniszter is az úgynevezett burka és nikáb betiltása
mellett emelte fel a hangját.
A fátyolellenzők egyik érve, hogy a hagyományos viselet a nők elnyomásának és jogaik sárba tiprásának kifejeződése, ami ellentétben áll az európai emberjogi eszmékkel.
Erre válaszként jogosan vetik fel a muszlim nők, hogy akkor
hol a vallásszabadság és a törvény előtti egyenlőség? Akkor
hol a mi híres liberális toleranciánk, amelyre olyan nagyon
büszkék vagyunk? Ha a keresztény apácák hordhatnak teljes testet és hajat fedő ruhát, mi miért nem? Sok muszlim
nő nemcsak a vallás, hanem a hagyomány tiszteletét is kifejezi viseletével. Úgy vélekednek, hogy a férfiakat alapjaiban
izgatja a női test látványa, ezért ők öltözékükkel felelősséget vállalnak, hogy a másik nemnek ne támadjanak illetlen
gondolatai. Éppen ezért, ha levetetnénk velük a ruhát, azzal
őket aláznánk meg saját kultúrájuk férfiai előtt.
Másik érvként gyakran emlegetik az iszlám fundamentalizmust, és a kendő viselését a beilleszkedés hiányaként értelmezik. Valóban így lenne? Ma a világon 1,5 milliárd muzulmán él, ebből 20-25 millió Európában. Csak Franciaországban 2 millióra tehető a muszlim nők száma, amelyből
egy felmérés szerint csak 1900 ragaszkodna a burka mindennapi viseléséhez. Akkor hol hiányzik az integrálódáshoz
szükséges akarat? Például Nagy‑Britanniában. Igaz, itt a muzulmánok a lakosság három százalékát teszik ki, de sehol
máshol a világon nem élnek annyira elszeparálva a többségi társadalomtól, mint Anglia nagyvárosaiban.
Míg egyes franciák a burka betiltásáért küzdenek, addig
mások a Louvre új szárnyát tervezik, amely egy hatalmas fátyolhoz hasonlítana. A cél nemcsak az, hogy az iszlám műkincseknek megfelelő helyet találjanak, hanem hogy tompítsák a kulturális ellentéteket, és hangsúlyozzák a háború-

ellenességet. Egy felmérés szerint az európaiak 55 százaléka intoleráns vallásnak tartja az iszlámot, ezzel ellentétben
viszont kevesen gondolják úgy, hogy a kendő viselését be
kéne tiltani. Láthatjuk, hogy Európa nem egységes ebben a
kérdésben, megsúgom, maga az iszlám világ sem.
A teljes arcot fedő burka főleg Afganisztánban elterjedt viselet. A tálib uralom alatt vált kötelezővé a hölgyek
számára, hogy a nyilvánosság előtt teljes testüket, arcukat
elfedjék. A rezsim bukása után eltörölték ugyan ezt a törvényt, de a személyes biztonságuk érdekében a nők ma
is magukra kanyarítják a ruhát, ha elmennek otthonról. A
csador, mely szabadon hagyja az arcot, vagy legalábbis a
szemet, főleg Irán, Pakisztán és Észak-India területén közismert. 1936-ban Reza Pahlavi sah betiltotta Iránban a viselését, mert az ellentétben állt modernizációs törekvéseivel. Harminchét év múlva egy hatalomra kerülő síita vallási
vezető újra kötelezővé tette, határozatát pedig rendőri felügyelet segítségével be is tartatta. Ma már enyhült a szigorúság, itt sem kötelező csadort viselni, de ajánlott minden
olyan lánynak, aki meg akarja őrizni jó hírnevét, és eleget
akar tenni a törvénykönyv szerény öltözködést előíró cikkelyének. Láthatjuk, hogy a nők elkendőzése nem mindig vallási, sokszor inkább politikai döntés eredménye volt. Sőt!
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operationitch . f iles . wordpress . com /2009/06/ burka . jpg

Az ókori perzsáknál a kendő vagy fátyol viselése
Burka: egész testet elfedő, muzulmán női viselet, főleg Afganisza magas státuszt jelképezte, prostituáltaknak vagy
tánban elterjedt. Nemcsak az arcot, de a szemeket is takarja.
rabszolgáknak tilos volt elkendőzni az arcukat. TerCsador: félkör alakú kendő, melyet a nők kézzel és fogakkal tarmészetesen találunk vallási magyarázatot is a burtanak magukon. Ez az öltözet szabadon hagyja az arcot, kék
ka vagy csador viselésére: a mondák szerint Mohaés fekete színben elterjedt, főleg Irán és Pakisztán területén.
med próféta feleségeinek nem kellett elkendőzniHadísz: magában foglalja Mohamed próféta életét, bölcs monük magukat mindaddig, amíg fel nem ütötte a fejét
dásait, tanításait. A Saría, azaz a muszlimok vallásjogának
közöttük a féltékenység. Ekkor Allah azt tanácsolta
alapját képezi, hiteles, isteni kinyilatkoztatásnak tartják, habár
a prófétának, hogy különítse el feleségeit lefüggöa próféta halálát követő második évszázadban jegyezték le,
nyözött szobákban, ahonnan csak úgy léphetnek
addig szájhagyomány útján terjedt.
ki, ha teljesen eltakarják magukat.
Hidzsáb: a nők haját letakaró fátylat nevezik így.
Míg az iszlám világ egyik felén szigorú erkölcsi
Nikáb: teljes arcot eltakaró kendő, melyet a hidzsáb kiegészíténormák szabályozzák a burka viselését, addig pélseként viselnek. Csak a szemnél hagy egy résnyi lyukat.
dául az Ankarai Egyetem vallásügyi tanszékén töSaría: iszlám vallásjog, vallásjogi hagyomány.
rök megbízásra felülvizsgálják a Hadísz tanításait. A
muszlimok számára a szent törvénykönyv a Saría,
mely magában foglalja a Koránt és a Hadíszt is.
kat ne kelljen a lánynak megsértenie – beleegyezett, hogy
Utóbbi Mohamed próféta mondásait, tanításait tartalmazegész testét fedő ruhában és fejkendőben fusson. Ennek elza. Ezt csak a mester halála után jó pár évszázaddal jegyezlenére a lányt és családját érő atrocitások és fenyegetések
ték le, éppen ezért esélyes, hogy a próféta tanításait politimiatt Mahbooba visszamondta az olimpián való részvételt.
kai okokból félreértelmezték. Márpedig az iszlám törvényLáthatjuk, hogy a kultúrák ütközése, vagy éppen egy ősi
könyv kilencven százalékát a Hadísz teszi ki. A törökök kéhagyomány modernizálása soha, sehol nem megy zökkerésére a kutatók azokat a mondásokat próbálják kiszűrni, nőmentesen. Vannak nők, akik meztelennek érzik magukat
melyek sértik a nők egyenjogúságát. Ennél messzebb is el- a hagyományos viseletük nélkül, míg mások felszabadítóment Ankara: felvilágosult imámokat küldtek a konzervatív nak élik meg a kendők és fátylak elhagyását. Míg egyikükterületekre, hogy prédikáljanak az olyan ősi szokások ellen, nek védelmet nyújt, a másikuknak lehet, hogy éppen a szamint például a becsületgyilkosság.
badságát vagy az egyenjogúságát korlátozza. Hogy kiben
Az egyenjogúság útjára léphetett volna Afganisztán is milyen mélyen élnek a szokások, nem hiszem, hogy van jo2008-ban, amikor Mahbooba női atléta indulni készült gunk eldönteni vagy felülírni.
az olimpián. Az Olimpiai Bizottság – hogy a hagyományoTilesch Réka
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Új-Zéland (maori nyelven: Aotearoa) – a világ legtoleránsabb,
legbiztonságosabb és Magyarországtól legtávolabb eső országa. Igazi kis gyöngyszem, egyedülálló és semmihez sem
fogható; nem mellesleg a hobbitok földje is – csak a miheztartás végett!
Szigetország lévén, ha az ember át szeretne ugrani a szomszédba, repülőre kell szállnia, hiszen a legközelebbi szárazföld Ausztrália, mintegy 2000 kilométerre, nyugatra. Új-Zéland körülbelül háromszor akkora, mint Magyarország, viszont kevesebb, mint feleannyian lakják. A lakosság hallatlanul sokszínű: az őslakos maorik, európaiak, ázsiaiak,
dél-amerikaiak, szigetekiek (Samoa, Fiji, Tahiti – hogy csak a
legjellegzetesebbeket említsem) és persze kiwik (ők a korai
telepesek fehér leszármazottai) teszik ki a népességet. Az
ország két nagyobb és rengeteg apró szigetből áll. A legnagyobb város Auckland, az északi sziget központja. Kiterjedésre akkora, mint a Balaton, viszont csak 1,3 millió lakossal
bír, tudniillik szinte mindenki kertes házban él. Apartmanokat csak a városközpontban (Auckland CBD), és a belváros
körüli városrészekben lehet találni, ugyanígy régi épületek
is csak elvétve akadnak. Szinte minden új (a lakóépületektől elkezdve a bevásárló centrumokon át a múzeumokig),
és folyamatosan újítanak, szépítenek, bővítenek mindent.
A városrészek tradicionális maori és újonnan jött európai, persze főként angolszász elnevezéseket kaptak,
mint például Kohimarama, Mission Bay, Titirangi vagy
Manurewa.
A maori nyelv nagyon egyszerű, hangzása pedig kedves
és kellemes, mondhatnám akár gyermetegnek is, persze a
szó legjobb értelmében véve. Mára már sajnos kevesen beszélik, annak ellenére, hogy kötelező iskolai tantárgy, és a
lakosság tizenöt százaléka maori.
Említettem fentebb, hogy Új-Zéland a világ egyik legtoleránsabb országa. Az itteni mentalitás különbözik minden
eddigitől, amivel valaha találkoztam. Az emberek tényleg
elfogadják egymást, a másik kultúráját, felfogását, szokásait – és ezt a hozzáállást próbálják az újonnan érkezettekben
is megalapozni. Előítéletektől mentes, nyitott és barátságos
szinte mindenki, az emberekben megvan az alapvető bizalom a másik iránt, és ezzel senki nem él vissza.
A közélet sem a politikai csatározásoktól vagy a legújabb korrupciós botránytól hangos, hanem inkább az emberi kapcsolatokra (mint család, barátok, kikapcsolódás)
helyezik a hangsúlyt. A sport, a kulturális és a családi élet,
valamint a sok-sok közösségi program talán azok a ténye-

zők, amelyek gondtalanabbá teszik az új-zélandi embereket. A tolerancia és szolidaritás szinte minden jellegű másság iránt az új-zélandiak alapvető tulajdonsága. Nem szempont, hogy kinek milyen színű a bőre, milyen nyelvet beszél
vagy milyen vallású – maga az ember a lényeg.
Persze abban, hogy ez a hozzáállás, életfelfogás és életstílus így alakult, közrejátszik az is, hogy az új-zélandi élet
könnyűnek mondható: senkinek nem kell erején felül teljesítenie, hogy el tudja tartani magát.
Említettem azt is, hogy Új-Zéland az egyik legbiztonságosabb ország a világon. Ez az a hely, ahol még egy atomháborút is túl lehetne élni! Ebből a szempontból előny a távolság, minden másra vonatkozóan – személy szerint legalábbis – ezt tartom Új-Zéland egyetlen hátrányának. Nem
teheti meg az ember, hogy hazaugrik egy hétvégére, hiszen
a repülőút nagyjából másfél napot vesz igénybe, és még ha
nem is hangzik olyan rémisztően, higgyétek csak el nekem:
az! Nem beszélve az időeltolódásról, amikor az országba
érkezve hirtelen azt sem tudja az ember, milyen évszak van,
milyen nap és hány óra, és különben is! Terrorveszély sincs,
Új-Zéland külpolitikája pedig igen távolságtartó. Nem sok
dologba szólnak bele, leginkább csak a csendes-óceáni szigetek szegény országait támogatják.
Új-Zéland atom‑ és génkezelésmentes ország. Nincsenek atomerőművek, tilos atommeghajtású hajókkal, tengeralattjárókkal megközelíteni, nem vásárolnak génkezelt, genetikailag módosított élelmiszert, vetőmagot, állatot – szóval nemcsak beszélnek az egészséges életről, hanem tényleg tartják magukat hozzá.
Összegezve a leírtakat: eszméletlenül szép és egzotikus,
nyugodt, barátságos ország Új-Zéland. Ha az ember meg
tud küzdeni a honvággyal, harmonikus és gyönyörű helyen
szeretne élni, élményeket gyűjteni, akkor nem is kívánhat
többet. A saját bőrömön tapasztaltam mindent, amit leírtam: egy szerencsés véletlennek köszönhetően 19 évesen
eltölthettem egy évet kint. Fiatal, közép-európai lányként, a
magyar akcentusommal és széles vigyorral az arcomon pedig meghódítottam szinte mindenkit. 
Teller Rita
*Szia! Hogy vagy?
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kell, hiszen például a diszkrimináció terén még bőven van
mit javítani az egyes tagállamokban.
A minden szempontból érdekes és részletes előadás
után, kora délután az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetbe (OSCE) látogattunk el. Haraszti Miklós várt
minket, aki 2004-től 2010-ig a Szervezet sajtószabadság-felelőseként dolgozott. Munkája során számos olyan esettel találkozott, ahol újságírókat ítéltek halálra vagy börtönbüntetésre azért, mert élni próbáltak szólásszabadságukkal. Hol történhet ilyesmi? Ott, ahol a kormányon lévő hatalom ki akarja sajátítani magának a médiát. Sok esetben
magát a független, pártbefolyástól mentes sajtót, médiát éri
diszkrimináció: ellehetetlenítik működésüket, és legtöbbjük már nem képes túlélni és befejezni addigi tevékenységét. Haraszti Miklós egy másik jelentős problémára is felhívta a figyelmünket: nevezetesen arra, hogy a közszolgálati média egyre inkább kezdi a kereskedelmi média jegyeit is
magára ölteni. Ezzel a közszolgálati média pedig sokat veszít függetlenségéből és objektivitásából. A probléma európai szinten elsősorban Kelet-Közép Európában jelentkezik.
Arra a kérdésre pedig, hogy mi szolgálhat orvosságul erre a
helyzetre, a választ a közszolgálati médiák kielégítő finanszírozásában lelhetjük meg.
Az OSCE-nél tett látogatásunk után, másnap egy egészen új látásmóddal tekintettük meg a Kunst Haus Wien
Controversies – The Law, Ethics and Photography kiállítását,
ahol a fotózás 1839-es feltalálásától kezdve napjainkig felmerült vitás területeket próbálták bemutatni közel kilencven fényképen keresztül. Megjelent itt a cenzúra és a manipuláció, a művészi szabadság kifejezése, a pénz ereje, a politika és az erkölcs is. A kiállítás a fotózás művészetének azon
határait feszegette, amelyek sok esetben meghökkentőek,
naturalisztikusak voltak ugyan, de mindannyiunkat elgondolkoztattak.
Ez a két nap rendkívül sokat adott. Nemcsak az ismereteink bővítését, a látókörünk szélesítését értem ez alatt, hanem azt is, hogy egy kicsivel jobban megismerhettük egymást szaktársainkkal.
Simkó Bettina
F otó : Tát K ontúr

Mindenekelőtt szeretnénk megköszönni dr. Halmai Gábor tanár úrnak, hogy segítségünkre volt a szervezésben, és
hogy személyesen is elkísért minket utunkon, amelyet április 9-e reggelén kezdtünk meg autóbusszal. A délelőtt folyamán verőfényes napsütésben érkeztünk meg Bécsbe.
Első kirándulásunk az Európai Unió Alapjogi Ügynökségébe (FRA) vezetett, ahol egy, az Egyesült Államokból érkezett egyetemi hallgatókból álló csoporttal együtt részt vettünk az Ügynökség tevékenységét, célkitűzéseit bemutató
előadáson. Megtudhattuk, hogy legfőbb feladata tanáccsal
szolgálni mind az uniós intézmények, mind a tagállamok
irányába alapjogi esetek kapcsán. Ehhez rendelkezik a kellő szakértelemmel is, hiszen minden egyes ajánlása megelőző kutatásokon, elemzéseken, tanulmányokon alapszik
(úgynevezett „evidence based advice”-ot nyújt). Természetesen arról sem szabad megfeledkezni, hogy próbál minél
szélesebb körben együttműködni a civil szervezetekkel is,
hogy a közfigyelmet is az alapjogokra irányítsa. A potenciális tagjelölt országokat (Horvátország, Macedónia, Törökország) is bevonja munkájába. Fontos megjegyezni, hogy az
Ügynökség nem bíróságként funkcionál, és talán a legnehezebb feladata éppen az azzal komplementáris működés kialakítása.
2007–2012 között az alábbi területekre helyezte a hangsúlyt:
• Rasszizmus, idegengyűlölet, intolerancia
• Diszkrimináció – minden területre kiterjedően
• Az áldozatok kártalanítása
• A gyermekek jogai (gyermekvédelem)
• Menedékjog, bevándorlás (integráció)
• Vízum és határellenőrzés
• Az uniós állampolgárok részvétele az Unió demokratikus működésében
• Személyi adatok védelme az információs társadalomban
• A hatékony és független igazságszolgáltatáshoz
való hozzájutás
A Lisszaboni Szerződés hatályba lépésével pedig (2009.
december) az Európai Unió Alapjogi Chartája is jogerőre
emelkedett, ami azt jelenti, hogy az uniós jog rendelkezései ezután nem lehetnek ellentétesek vele. Elmondhatjuk
tehát, hogy az Európai Unióban további fejlődésen ment
keresztül az alapjogok területe, bár ez még korántsem tűnik
véglegesnek. Az alapjogi felépítményt továbbra is erősíteni
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Magyartalankodásaink
Az elmúlt hónapokban volt már szó arról, hogy opcionális
munkavállalóként milyen fontos szabályokat kell betartanunk
a telefonhasználat és az e-mailezés során. Most színes csokrot állítottunk össze azokból a kifejezésekből, amelyeket az átlagos magyar ember gyakran, ámde helytelenül, magyartalanul használ.
A tautológia ugyanazon szó vagy szószerkezet felesleges ismétlése. Ilyen A helység kalapácsából ismert „kétszárnyú seregélyek”, illetve az, amikor két azonos értelmű kötőszót
használunk egymás után („de azonban”), vagy amikor magyar kifejezés után rögtön az idegennyelvű szinonimáját
tesszük („hétvégi weekend”).
Ezek józan ésszel még elkerülhetőek. A nagyobb gondot az idegen eredetű szavak magyar nyelvbe való beillesztése jelenti. Például ki van zárva, hogy bárhová is „beregisztrálj”, mivel a regisztrál szó jelentése: „bejelent”. Az pedig nyilván érthető, hogy senkit sem lehet „bebejelenteni”.
Így indítok hadjáratot a következő válogatás ellen: beinvitál, felülüberel, beintegrál, megrekonstruál – és hogy ne

csak a jövevényszavakat említsük, a „lecsökken” szó kimondása előtt gondoljuk végig, tud-e egyáltalán valami „felcsökkenni”.
Szintén tiltólistára tenném a felesleges szócséplést, ami
pedig a mai nyelvben, és főként az újságírásban egyre nagyobb divatot ölt. Semmi sem történik fél kettő magasságában, maximum fél kettőkor, vagy fél kettő körül. Tegnap,
ma, holnap – nem a tegnapi nap folyamán. Szép az, ha egy
rendezvényen másfélszázan vannak, de az százötven embert jelent, mondjuk és írjuk is így.
Persze feleslegesnek tűnhet, mert „ma már mindenki
így mondja”, és ugyan nem mindegy-e, hogy eszem-iszom,
vagy eszek-iszok (de ha ez, akkor már „dínok-dánok”).
Az igényesség nem merül ki a fürdésben, haj- és fogmosásban, tiszta ruhákban, és abban, hogy nem dobálod
el magad körül a szemetet. A nyelvi igényesség is hozzátartozik. Egyetemre jársz. Neked ne legyen mindegy, hogyan
beszélsz.
Annasára

Az utca embere válaszol

F otó : Tát K ontúr

Megváltoztatta a válság a bulizási szokásaidat?

Sallai Ágnes – szociológia BA II.
Nem változtatta meg, eddig sem voltam nagy igényű ilyen téren. Ezt persze nem úgy kell érteni, hogy alja kocsmákba jártam, hanem úgy, hogy sosem buliztam és ittam éjjel-nappal, és
most is csak módjával teszem.

Hoffmann Sára – szociológia BA I.
Tulajdonképpen nem változtatta meg,
én kitartok a régi, jól bevált szokásaim
mellett. Sör, bor, pálinka.

Kálmán Attila – társadalmi tanulmányok BA I.
Nem dolgozom, így a válságot sem érzem igazán, a szokásaimon sem változtatott. Moziba sajtósként ingyen járok, koncertekre havi rendszerességgel, pia meg csak alkalomadtán, úgy,
mint eddig.
Kréta, Annasára
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„Mindig tudtam, mit szeretnék csinálni”
interjú

Forgó Melindával, az ELTE Karrierközpont vezetőjével

Hogy mennyit ér az ELTE-s
diploma, és hol lehet elhelyezkedni vele, mindig aktuális és égető kérdés az
ELTE-sek számára. Ami
azonban most még inkább
időszerűvé teszi, az a május 5-én és 6-án megrendezésre kerülő ELTE „Állásbörze és Hallgatói Innovációs
Napok 2010”. Forgó Melindával, a Karrierközpont vezetőjével beszélgettem a tudatos karriertervezés fontosságáról
és a sikeres karrier titkairól.
Muszáj megkérdeznem: te mint a Karrierközpont vezetője,
milyen karrierről álmodtál egyetemista korodban?
Azt tudtam, hogy pszichológus szeretnék lenni, de azt nem,
hogy milyen területen. Annak érdekében, hogy ezt kitaláljam, a pszichológia minden területén kipróbáltam magam,
a tudományos élet mellett a gyakorlati vonalon is. Mindig
nagyon tudatos voltam, amit nem feltétlenül a karriertervezésre értek, hanem arra, hogy mindig tudtam, mit szeretnék
csinálni, illetve szerettem tudni, mit miért csinálok.
Ez a tudatosság szerepel a Karrierközpont fő célkitűzései
között is, már ami a karriertervezést illeti. Mennyire jellemző tulajdonság ez manapság a diákok körében?
A sikeres karrierépítés és álláskeresés titka mindenképpen
a korai, tudatos tervezésben rejlik, erre épül a Karrierközpont és a nemsokára megrendezésre kerülő „Állásbörze és
Hallgatói Innovációs Napok” is. De számtalan olyan példa
van, amikor nagyon tudatosak a hallgatók: pontosan tudják,
mit és miért kell csinálniuk, miért arra a szakra felvételiznek,
miért éppen oda akarnak menni.
És azok a diákok, akik esetleg nem tartoznak a fenti példák
közé?
Nagyon sok színes és sokrétű csatornával rendelkezünk,
amelyekkel el tudjuk érni őket. És dolgozik egy nagyszerű
sajtós csapat is a Karrierközpontban, akik segítenek felhívni
a tudatos karriertervezés fontosságára a figyelmet. A „tudatos karriertervezés” kifejezés önmagában nem sokat jelent,
a lényeg az, hogy ha az emberben tudatosul, mi a jelenle-
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gi és mi a kívánatos állapot, akkor céltudatosabban tud haladni, mintha csak csapong az egyik lehetőségtől a másikig.
Mi pedig éppen azért vagyunk, hogy erre felhívjuk a figyelmet és segítsünk.
Ennek többféle fóruma van, ilyen a már említett Állásbörze is, emellett számos kiadványt is szerkesztünk, minden
évben kiadjuk például a végzős hallgatóinknak szóló, karriertervezést és elhelyezkedést segítő kiadványunkat, idén
Karriertükör címmel. Ebben rengeteg olyan tanács és információ van, amely mindenképpen hasznos lehet majd a későbbiek folyamán, ráadásul a Karriertükört minden végzős
hallgató személyre szólóan postán is megkapja.
Az ELTE Karrierközpontja idén ELTE „Állásbörze és Hallgatói Innovációs Napok 2010” címmel rendezi meg
összegyetemi állásbörzéjét, amely a „Több mint egy Állásbörze” szlogen alatt fut. Mit takar ez a kifejezés?
Próbáljuk olyan újszerű és innovatív elemekkel színesíteni
az állásbörzét, amelyekben nemcsak a hagyományos standos megjelenés lesz fellelhető, hanem igyekszünk olyan kiegészítő szolgáltatásokkal színesíteni a rendezvényt, amiben a hallgatók ki is tudják magukat próbálni, és olyan kompetenciákat tudnak elsajátítani, amelyeket később hasznosíthatnak a amunkaerőpiacon, ezt takarja a „Hallgatói Innovációs Napok” kifejezés. Ez pedig nagyon sok mindent magában foglal. Az olyan egészen egyszerű dolgoktól elkezdve, mint az önéletrajzírás, olyan kompetenciafejlesztő tréningekig terjed a skála, amelyekből hosszabb távon is profitálhatnak a hallgatók. Továbbá a cégeknek is megvan a lehetőségük, hogy innovatívabb formában találkozhassanak
a hallgatókkal.
Kiket vártok elsősorban a rendezvényre?
Elsősorban végzős hallgatókat. De épp a tudatos karriertervezés jegyében azt gondolom, hogy mindenképpen fontos és célszerű már elsőéves hallgatóknak is ellátogatnia,
hiszen gyakornoki programokkal is lehetőség lesz megismerkedni.
Milyennek találod a mai frissdiplomások elhelyezkedési
esélyeit?
Sem a válság, sem a bolognai rendszer nem könnyíti meg az
elhelyezkedési esélyeket; újraalakult a képzési struktúra, és
láthatóan a munkaerőpiac szereplői sem tudják még, hogy

Ajánló

„Csak hang
melyik alapszakos diploma mit jelent.
Szóval ilyen szempontból tényleg nehéz helyzetben
vannak, de aki ügyes, és felismeri annak a fontosságát, hogy
folyamatosan fejlessze magát, valamint időben elkezdi kipróbálni magát már hallgató korában, az sokkal több lehetőséghez juthat.
Már ezért is érdemes ellátogatni az Állásbörzére…
Igen, ugyanis itt tét nélkül próbálhatja ki saját magát a látogató. Ha nincsen meg a konkrét érdeklődési terület, hogy
hol szeretne elhelyezkedni, akkor itt kérdezősködhet. Továbbá lehetőség van a munkaerőpiaccal való valós kapcsolattartásra is, ahol hús-vér emberekkel és nem e-mail címekkel lehet csak kommunikálni.
Milyen programokon lehet még részt venni, amik a hallgatók sikeres elhelyezkedését segítik elő?
Amit kifejezetten kiemelnék, az a karrier-tanácsadás, felkészült, professzionális szakemberekkel. Ez tényleg nagyon
fontos, és nemcsak azoknak a hallgatóknak szól, akik nem
tudják pontosan, hogy mit szeretnének, hanem azokat a
hallgatókat is várjuk, akiknek konkrét célkitűzéseik és terveik vannak. Emellett tréningeken, plenáris előadásokon,
illetve egyéb kreatív és innovatív programokon is részt vehetnek az érdeklődő hallgatók, mint például a grafológia,
vagy éppen a tökéletes önéletrajz elkészítése profi divatfotós segítségével.
Ez egy olyan páratlan lehetőség, amilyennel nem mindennap találkozik a hallgató. A szolgáltatások ugyanis ingyenesek, de annál többet lehet profitálni belőlük.
További információ:
karrier.elte.hu
allasborze.elte.hu

Tóth Anett
ELTE Karrierközpont

legyen és fény”

Szorgalmi időszak záróbuli
Első emelet, dohányzó. Ülünk páran az üvegkalitkában, lábam az asztalon, az édes füst finoman marja a torkom, a
gondolataim egyenletesen hullámzó, nyugodt állóvizébe
viszont egy elszabadult meteorit erejével csapódik bele a
felismerés: már megint itt van a „vizsgaidősuck”. Szép lassan lepereg előttem az elmúlt félév: cigizek a suli előtt, benézek valami órára, nem tetszik, akkor újra ki a parkba…
bulik, italakció, vergődés… valamint meggondolatlan, füstös-borgőzös fogadalmak arra vonatkozólag, hogy ezt a félévet nem fogom úgy elszúrni, mint az előzőeket. Most pedig vészesen közeleg az idő, lassan illene elkezdeni valamennyire törődni a dolgokkal… Na jó, engem hagyjatok ki
ebből, köszönöm. Nincs kedvem megint magam alá tojni
attól, hogy újból egy komplett félév anyagát kell behoznom
egyetlen illuminált délután alatt, nincs kedvem jegyzetekért rohangálni, otthon készülni, bemenni egy-egy szóbeli vizsgára úgy, hogy „na, majd én meggyőzöm azt a tanárt,
hogy engedjen át, mert nem vagyok hülyegyerek”. De puskát nyomtatni sincs kedvem. Inkább elmennék valami jó kis
buliba, ahol van valami jó zene, lehetőleg hideg a sör, és lehet dohányozni is. Na jó, egy kis welcome drink sem ártana, tekintve hogy az alapozás alaposságából az utazás levesz. Kellene egy buli… Na, álljunk csak meg egy picit! Leleményes Balu kapitányunk nem ült tétlenül az elmúlt pár
hétben sem, és a szokásos filmklub okosságain felül, a saját szellemi erejéből, pusztán koncentrálással sikerült manifesztálnia, s materiális formába öntenie a vizsgaidőszak
előtti utolsó bulit! Ráadásul egy, a Balu alsóbb régióiból elszabadult tornádó leszaggatta a Grund Hostel tetejét, ezáltal az kifejezetten nyárias hangulatot öltött, s így már még
nagyobb területen tudja majd fogadni a vendégeket, és
persze a füst is kevesebb lesz annak a természetes alapokon nyugvó légkondicionáló készüléknek köszönhetően,
amelyet úgy hívnak: szél. Ezen felül a buli megfelel minden
európai uniós előírásnak: fény 500 forint, korán érkezőknek welcome drink, illetve ezen felül egy nem mindennapi újítás is helyet kap a palettán: ingyen vízipipázásra is lehet számítani! Akinek ez még nem lenne elég, vagy éppen
ellenkezőleg, még sok is, annak lehetősége lesz kielégíteni
az asztalitenisz-éhségét is! Szóval mindenkinek ott a helye
május 13-án a Grund Hostelban, hogy a vizsgaidőszakra felkészülendő, együtt szanálhassuk kifelé a fölösleges agysejtjeinket! Kapunyitás este nyolc órától. Vízipipa, fény, sör, fiúk-lányok, zene, tánc… Kár lenne kihagyni!
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Liszt és Bartók nyomában
A kortárs magyar zenei élet krémje
A könnyűzenének komoly hagyományai vannak Magyarországon. Már az 1980-as években működtek olyan nagy nevek, mint a CPg, a Kretens, a Közellenség – ami sajnos csak
másfél koncertet adott, de ezzel is beírta nevét a magyar
könnyűzene krónikáiba – és a (valóban színvonalas) Tudósok, illetve az A. E. Bizottság. Nem vitatom, hogy a nagy öregek – többek között az azóta sajnos elhunyt Bada Tibor –, kiket mindenki elismert, profik voltak és tehetségesek, de itt
az új generáció. Ezen új együttesek ismertetőjegye a mindennél energikusabb és harmonikusabb dallamvilág, és a
mélyenszántó, filozofikus szövegek, melyek szórakoztatják
a laikust, elgondolkodtatják a műértőt. Még ha jóval kevésbé ismertek is, mint az olyan populáris koncertzenekarok,
mint a Quimby vagy a Tankcsapda, szép számmal vannak zenekritikusok, akik szerint a most bemutatásra kerülő együttesek többet tettek hozzá kulturális örökségünkhöz, mint
Liszt és Bartók együttesen. Az alábbiakban két különböző
stílusú együttest fogok ismertetni.

Yellow Spots
A maga nemében zseniális, a magyar psychobilly úttörője. A 2003-ban alakult csapat igazán 2004-ben indult el a
siker felé, ekkor szállt be ugyanis Aberrált Atya nevű énekesük, aki kizárólag a legendás John Lydonhoz mérhető tehetségével rögtön az egyik húzóemberré vált. A magát „belezős rákenroll” stílusba soroló együttes koncertjein egyedi, saját tervezésű, a műfajra jellemzően kulturált megjelenésű jelmezek viselésével dobja fel a show-t, amely természetesen ezen motívumok nélkül is maradandó élmény
volna bármely földi halandónak. Dallamviláguk a jugoszláv
rock & roll legszebb időszakát idézi, de érezhető a magyar
punk kilencvenes évekbeli második hullámának koloratív
dallamvilága is, és mindezt a fúvósszekció teszi teljessé.
Szövegeik általában kemény társadalomkritikák, a világ
jobbá tételének mikéntjére vonatkozó ötletek, de vannak
köztük egy-egy közszereplő munkásságát minősítő alkotások is. A Vérfertőzés Texas szélén című opus egyértelműen
az első kategóriába sorolható: az USA elmaradottabb vidékén élő családok mindennapi problémáiba enged betekintést, egyben bemutatva az általuk a módosabb rétegek iránt
a társadalmi olló egyre szélesebbre nyílása miatt érzett ellenszenvet. A második és harmadik kategóriát pedig remekül illusztrálja a Vidám gyilkosok című nóta: ebben egy kulturális és önképző egyesület tagjai morális okokból válogatott kínzásoknak vetik alá Réz Andrást (akinek többek között a Szerencsejáték Zrt. több felejthetetlen reklámját is
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köszönhetjük), s rendkívül kreatív módszerekkel, de a mű
végén egy váratlan fordulattal ők is elpusztulnak, így mutatva be, hogy egy fegyver könnyen használója ellen fordulhat. Mélyen filozofikus zenéjükkel, ötletes dallamvilágukkal
nyugodtan mondhatjuk, ők a jövő egyik nagy reménysége.

Méhek
1995-ben alakult Sopronban két herével*, máig ők alkotják a Méhek együttes állandó tagságát. Hozzájuk csatlakozott néhány vendégzenész nagyobb hangvételű DiMuSzukon – azaz Dinamikus Multimédia Szupershow-kon –, ahol
időnként hangszereket is megszólaltattak, majd 2005-ben
fuzionáltak a Soproni Ütősökkel. Általában viszonylag sajátos eszközökkel keltik a hangokat, ezek leginkább műanyag
hordók és PVC‑csövek. Kazettájukat többször is kiadták,
megjelentettek továbbá több albumot cédélemezen is, a
hatalmas érdeklődésre való tekintettel mindegyiket ugyanazokkal a dalokkal. Később egy másik albumot is piacra
dobtak, melyen más dalok is voltak. A DiMuSzu-kon ennek
az együttesnek is egyedi, kissé pszichedelikus a megjelenése: méhekhez illően tetőtől talpig sárga-fekete csíkos, bájaikat diszkréten kiemelő, testhez simuló ruhát viselnek. Szemüket sárga-fekete csíkosra festett konyhai szűrő takarja,
csápok helyett ízléses apró csengők díszítik homlokukat, és
öltözékük fontos része még a hátukon hordott permetezőgép, valamint a hozzá tartozó csövek. Zenevilágukat a gregorián és a török pop harmonikus keveredése jellemzi, egy
kevés afrikai törzsi zenével. Szövegeiket a földi lét alapvető igazságainak, illetve az ösztönös emberi viselkedés tipikus motívumainak bemutatása jellemzi. Legismertebb számuk talán a Barbie-dal, melyben ennek a mindenki által ismert közéleti személyiségnek a jó és rossz tulajdonságait ismertetik igen mélyrehatóan. Előnyös megjelenése miatt szinte szerelmet vallanak neki, majd kíméletlenül ostorozzák szellemi hiányosságai miatt, mindeközben zseniálisan, kíméletesen, de mégis mellbevágóan ítélkeznek a Barbie által képviselt társadalmi berendezkedésről, feltárva annak kívülről szinte láthatatlan hátrányait, visszásságait. Sajnos mostanában kevés koncertet adnak, de ez nem az érdektelenségnek köszönhető, sőt! A nézők őrjöngő követelésének engedve az ATV televíziós csatorna már többször
leadta egyik DiMuSzu-juk rövidített változatát.
*a herék a hímnemű méhek
Soma
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Roots Manuvától a Csíkig
négy nap

Hegyalján
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Tokaj, 2010. március 31. – „Mi vagyunk a Motörhead, és
rock ’n’ rollt játszunk.” – a banda szerény koncertnyitó mondata idén a Hegyalja Fesztiválon hangzik majd el. A visszatérő
decibelkirályok mellé először hegyaljázók is érkeznek: a Roots
Manuva a brit hip-hopban vált legalább annyira alappá, mint
Lemmy Klimster csapata a metállá gyorsított rock ’n’ rollban.
Budapest Bártól kezdve a Csík Zenekaron át egészen a klas�szikus Tankcsapdáig a hazaiak sem maradnak ki a július 14-től
18-ig tartó pörgésből. A jubileumi Hegyalja magasra tette a lécet, és a tervek szerint idén még nagyszerűbb lesz a feszt, mint
tavaly.
Legenda-e vagy nem, nem tudjuk, de a madarak azt csicseregték, hogy Lemmy forszírozta a nyári fellépést a Hegy’-en,
azzal érvelve, hogy innia kell még abból a remek borból,
ami Tokajban, a Hegyalja Fesztivál otthonában készül – bízunk benne, hogy Magyarország-képük nem túl egyoldalú,
hiszen a csapat itthon csak a Hegyalján szerepelt eddig is.
A négy év után visszatérő banda várhatóan újabb tokaji sebességrekordot állít fel a rock ’n’ roll terén: friss Motörizer
albumuk és a közel harmincöt éves szakmai tapasztalat jó
alap a gyorsuláshoz.
Roots Manuvát a londoni The Times a városi Anglia hangjának nevezte, olyan hangnak, amely „a lepukkant utcák
sarkaitól egészen a legnagyobb arénákig sodorja a hallgatót”. Idén nyáron kiderül, hogy a Tisza-parton elég-e a tér
a londoni hip-hop vezéregyéniségének, aki nemrég idézte
fel, hogyan ragadta meg a soundsystemek világa: kisgyerekkorában lenyűgözték az egymásra pakolt, gyerekszemmel
hatalmas hangfalakból áradó tiszta basszusok. A tíz éve alkotó Roots Manuva nevéhez olyan klasszikusok kötődnek,
mint a Colossal Insight, vagy a Witness (1 Hope), de a Yellow
Submarine-hez is jó érzékkel nyúlt.
Jazzből nu-jazz lesz a Hegyalján: a Herbaliser fellépése
igazi finomsággal kecsegtet. A gondosan összerakott alapokra Jake Wherry és Ollie Teeba londoni zenészek a klas�szikus jazz legjobb pillanatait pakolják rá. Az eredmény igazi, új világokba ragadó zene, amihez nincs is jobb kiegészítő, mint egy tökéletes naplemente a Tisza felett. Az 1997-es
Blow Your Headphones album a cédé‑/MP3‑gyűjtemények
kötelező darabjává vált mára, és a londoni duó 2008-as,
Same As It Never Was albuma is hozza a szintet.

De nem csak a londoniak jeleskednek majd a Hegyalján: a vidám és gyors zenék kedvelői igazi különlegességre bukkanhatnak Tokajban. A finn Disco Ensemble-t felületesen punk és indie rock között egyensúlyozó csapatnak
könyvelhetnénk el, de inkább ne tegyük: a júliusi tokaji felhozatal egyik legvidámabb és legenergikusabb fellépőjéről
beszélünk. Idei friss albumukat a Hegyaljára is hozzák, de a
2005‑ös We Might Fall Apart sláger a FIFA ’08-ból is ismerős lehet.
A német Blind Myselfként emlegetett Illdisposed és a hazai, bár jelenleg Berlinben állomásozó Ektomorf is azt garantálják, hogy nem csupán a négy év után újra fevonuló
Motörhead teszi magasra a lécet a Hegy’ metál felhozatalában. A tapasztalatok szerint mindkét banda őrületes bulit csinál napszaktól függetlenül: mindegy nekik, hogy éjjel egy vagy délután négy – a metálhívők Tokajra is követik
őket. Ritkán látni olyan metálrajongó közösséget, mint amilyen egy-egy Ektomorf koncertre gyűlik össze.

A hazaiak között is csemege: Tátrai Band
Az itthoni muzsikusok számára már alap a Hegy’ júliusban:
a Tokajban fesztiválozók közül a Tankcsapda és a Quimby
nem maradhatnak ki. Tankcsapda nélkül talán nem is lehet
Hegyalja: Lukács Laci csapatának csoportképét a szervezőknek lassan be kéne szerkeszteniük a fesztivál logójába.
Akik fülbemászó dallamokra vágynak, megkapják az
adagjukat az idei tokaji nyárban: a Budapest Bár teljes létszámban vesz részt a Hegy’-en, és Péterfy Bori is hozza szerelmes bandáját és új albumát. Ha a dallamok mellé talpalávaló is kell, akkor a nagyszerű Csík Zenekar koncertjét
sem érdemes kihagyni – hátha ismét Lovasi András is felbukkan a hegedűk között. Erre egyébként van esély, hiszen
a Kiscsillag és a Kispál és a Borz is emeli a nyári zenei találka színvonalát.
A Hegyaljások idén nyáron a bluesért rajongóknak készültek meglepetéssel: ha a Herbaliser a zene a Tisza feletti naplementéhez, akkor a Tátrai Band az, amitől tökéletes
lesz a folyóparti nyári éjszaka, amihez a kitűnő tokaji bor
dukál. A hazai zene legendás muzsikusai nem véletlenül választották egyetlen nyári fellépésük helyszínéül a Hegyalja
Fesztivált.
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Mindig csak előre

Sötét. Nyomasztó. Embertelen. Mégis olvasd el. Ez Cormac
McCarthy 2006-os regénye, amely 2007-ben Pulitzer-díjat
nyert, és amelyet most kezdtek reklámozni nálunk. Nem tagadom, a rengeteg plakát, könyvesbolti és egyéb hirdetés
hatására vettem meg a könyvet, és ültem neki egy délután.
Aztán nem volt megállás. Olvastam a metróban, órán a pad
alatt, este a büfében, és valahányszor felpillantottam belőle, mérhetetlenül hálás voltam.
Történetünk a valamikori jövőben játszódik. Már évekkel előbb tudni lehetett arról, hogy szörnyű katasztrófák
sújtják majd az emberiséget, mégsem tett senki semmit. Aztán a szörnyűség megtörtént. Tűzvészek, és számtalan más
természeti erő, vagy talán emberi kreáció pusztított – nem
tudjuk meg. Csak annyi látható, hogy az élet szinte megszűnt a Földön, folyamatosan hamu szitál az égből, a Napot
nem látni, és lassan beköszönt a tél. A természet nem mutat
hajlandóságot a feltámadásra.
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Ebben a sötét, nyomasztó, embertelen világban halad
előre apa és fia. A céljuk a tengerpart, ahol a hírek szerint
még élnek emberek, a jók, akikben maradt egy csepp emberség, és akikkel talán sikerülhet valamit újjáépíteni, valamit újrakezdeni. Az apa és a fia rendíthetetlenül haladnak
előre, noha gyakran nincs mit enniük, vagy éppen menekülniük kell a portyázó emberek elől, akiket szintén a túlélés vezérel.
A reménytelen körülmények adnak emberfeletti erőt az
apának, hogy mindig továbbmenjen, és hogy a szürke, kihalt világban is megpróbáljon embert nevelni a fiából. A sikere a könyv titka.
És hogy miért voltam hálás? Amikor a metrón belemerülsz a könyvbe, olvasod, olvasod, hirtelen leszállsz, és a
napfényben hunyorogva rádöbbensz arra, hogy van mit enned, van hol aludnod, vannak körülötted emberek, és van
választásod – akkor tölt el a hála.
Annasára

F otó :

„Az emberek örökké a holnapra készülődtek. Én nem hittem
ebben. A holnap nem készülődött az emberekre. A holnapnak
fogalma sem volt arról hogy az emberek egyáltalán léteznek.”
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Cormac McCarthy: Az út
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Két keréken Budapesten
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Egy óra. Nagyjából ennyi ideig tart, amíg Budakalászról beérek a Petőfi híd budai hídfőjéhez tömegközlekedéssel. Szintén
nagyjából egy óráig tart akkor is, ha biciklivel jövök, kényelmes
tempóban. Az pedig teljesen egyértelmű, hogy melyik az élvezetesebb a kettő közül: préselt szardíniaként ácsorogni a csigalassan haladó villamoson, vagy a rakparton tekerni szikrázó
napsütésben, enyhe, hűsítő fuvallatok közepette.
Bizonyított tény, hogy Budapesten öt kilométeren belül
bárhová gyorsabban, vagy legfeljebb ugyanannyi idő alatt
jut el az ember biciklivel, mint tömegközlekedve. A buszok,
villamosok gyakran és sokat állnak megállókban, várni kell
rájuk, és gyakran kisebb-nagyobb kerülőkkel közelítik meg
a célpontot. A bicikli sebességét tekintve nem sokkal lassabb, mint mondjuk egy villamos, sőt a 19‑es villamost például többször is gond nélkül leelőztem, és általában nem
kellett hozzá megerőltetnem magam. Nem kell dugókban
sem állni, és szinte mindig lehetséges az úti cél lehető legkevesebb kitérővel történő elérése.
Jómagam több mint egy hónapja szinte kizárólag biciklivel közlekedem a városban mindenhová, már ha az időjárás engedi. Budakalász a Petőfi hídtól nagyjából 17-18 kilométernyire van, és ezt a távot gyakran hamarabb megteszem így, mintha a HÉV-metró-villamos kombinációt használnám. Egyrészt mert nyílegyenesen le lehet jönni a Duna
mentén, másrészt mert nem kell átszállni sehol semmire.
Budapest biciklis közlekedése – bármilyen furán hangzik is – egyáltalán nem olyan rossz, mint a híre. Bár néha valóban előfordulnak hajmeresztő helyzetek, vagy rosszul kiépített, hiányos és rossz minőségű bicikliutak, az összkép
inkább pozitív, mint negatív. A budai oldalon például a Duna‑parton végig ki van építve a bicikliút, a rakparton és a
Szentendrei út mentén halad. Az egész városra igaz, hogy
ahol nincs bicikliút, ott gond nélkül lehet közlekedni az autóúton, vagy a járdán, ha elég széles hozzá. A főbb közlekedési útvonalakon azonban szinte mindenhol van – vagy
ha az nincs is, van kerékpársáv. Problémát csak az okozhat,
hogy időnként a bicikliúton több kátyú, repedés és mindenféle úthibák vannak, mint a mellette lévő járdán és autóúton együttvéve, illetve hogy a kerékpárút és a járda sok
esetben fedi egymást, néha el van választva a gyalogosoknak fenntartott sáv a biciklisekétől, néha nem. Ez számtalan kisebb baleset vagy konfliktus forrása lehet. A biciklisekre ugyanis a legnagyobb veszélyt nem az autók, hanem a figyelmetlen gyalogosok jelentik. Amikor kisebb-nagyobb csoportokban mászkálnak a bicikliút és a járda tel-

jes szélességében, esélyt se adva arra, hogy kikerüljék őket,
majd valami rejtélyes oknál fogva nem akarják meghallani
a csengőt, akkor elég könnyen teremtődnek kínos pillanatok. Még jobb, ha hallják ugyan a csengetést, félre is állnak,
majd az utolsó pillanatban visszalépnek a bicikli elé. Egyszer sikerült így elgázolnom egy gyalogost; kétségbeesett
káromkodásai, halk anyázásai mai napig a fülemben csengve hasogatják lelkiismeretemet.
Ehhez képest az autósokkal szinte semmi probléma, azt leszámítva, hogy sokan előszeretettel parkolnak a
bicikliutakon. Általában türelmesek, legtöbbször megadják
az elsőbbséget, összességében én nem, vagy inkább csak
ritkán tapasztaltam a „bunkó autósok elnyomják a bicikliseket” sztereotípiát. Egyszer fordult elő, hogy egy kocsi – megunva a forgalmi dugót – kihajtott a bicikliútra, majd elkezdett dudálni mögöttem, meg hadonászni, hogy mit keresek ott, de ezt az egy esetet leszámítva mindenhol teljesen
egészséges hozzáállást tapasztaltam.
Apropó, egészséges. A rendszeres kerékpározás – azon
túl, hogy természetesen erősíti a lábakat – növeli a tüdőkapacitást, felére csökkenti a szív‑ és érrendszeri megbetegedések kockázatát, továbbá javítja a térlátást, az egyensúlyérzéket és a mozgáskoordinációt. Ez utóbbi különösen igaz
a kerékpározás egyik minősített esetére, a részegen biciklizésre. A biciklizés gerinctornának is kiváló, természetesen
csak akkor, ha az ülés és a kormány megfelelően van beállítva. Ezen kívül remek stresszoldó tevékenység is. Tehát
az előnyeinek se szeri, se száma, csak ajánlani tudom mindenkinek.
Dani
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Sakkozóval bokszolni, bokszolóval
sakkozni

Mivel Bilal úr képregényrajzoló, 1992-ben megjelent Froid
Équateur (Hideg Egyenlítő) című művében leírta a sakkboksz nevű játékot, és itt vége is lenne a történetnek, ha
egy Iepe Rubingh nevű úr nem találta volna az ötletet igen inspirálónak és megvalóA szakértő szemével
sításra méltónak. Így viszont, hogy ők ketten
összeálltak, már semmi nem állhatta útjukat,
Conrad győzelme egyértelmű volt már a bajnokság előtt. A végső kielőször egyszerű mérkőzéseket szerveztek,
menetelt előrevetítő tényezők leginkább a csakrikus erővonalak és a
majd 2003‑ban megalapították a Sakk-boktranszcendentikus bolygótengely-inverzek galaktikus együttállásának
szolók Világszövetségét (WCBO – World
a Conrad születésekor Kirgizisztánban tapasztalt paranormális jelenséChess Boxing Organisation), és még ebben
gekkel való hasonlósága és a speciális edzési taktika voltak. Conradot
az évben megtartották az első világbajnokszülei állítólag már három éves korától folyamatosan készítik fel a megságot Amszterdamban. A szabályok nagyon
mérettetésre, tizennégy éves korától pedig egy – saját bevallása szerint
egyszerűek, a játékosok egy kör sakkal kez– tibeti mestertől tanult. Ez meg is látszik, a taktikája csodálatosan kifidenek, ez négy percig tart. Ekkor következik
nomult – az egész bajnokság alatt egyszer sem mutatott ollót!
egy perc szünet, majd három perc boksz, és
Felix Chirmanowsky, kő-papír-olló szakértő
így tovább a tizenegyedik körig – összesen öt
kör boksz és hat kör sakk van egy meccsen
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belül. A sakknál a játékosok tizenkét perc gondolkodási
időt kapnak fejenként összesen. Egyelőre sajnos viszonylag
kevés ember űzi ezt a szellemet és testet egyaránt frissen
tartó sportot, de akik ismerik és szeretik, azokról el lehet
mondani, hogy elkötelezettek. A világszövetség folyamatosan keresi azokat, akik úgy gondolják, hogy bajnok lehet
belőlük, az internetes oldalukról le lehet tölteni a jelentkezéshez szükséges formanyomtatványt. A gond csak az, hogy
valószínűleg sok ifjú tehetséget elijeszt a körülmény, hogy bokszkesztyűben igen nehéz odébbrakni a parasztot…
Egyébként,
ha
az
ember
főműsoridőn kívül nézi a sportcsatornákat (feltételezzük, hogy előfordul ilyen), könnyen ráakadhat olyan
sportágakra, melyeknek korábban
nemhogy létezését nem sejtette, de
a játék megismerése után még a kérdés is felmerül: miért? Most ezek közül szeretnék néhányat bemutatni. Az elején rögtön megemlítenék
egy elsőre viccesen hangzó, de valójában véresen komoly, taktikát, felkészültséget, sok edzést és mentális erőnlétet kívánó sportot, a kő-papír-ollót. Botorság lenne múló hóbortnak tekinteni ezt a tevékenységet, ugyanis a jelenlegi, 1918-ban alapított World Rock Paper Scissors

F otó :

Egészen fura ötletnek tűnik, valószínűleg ezért is nem valósította meg senki egészen az ehhez hasonló dolgokat viszonylag
nagy számban produkáló kilencvenes évekig. Szerencsére ekkor eszébe jutott egy Enki Bilal nevű úriembernek, hogy jó lenne, ha a kívülálló számára általában kissé unalmas sakkmérkőzéseket feldobnák egy kis boksszal, úgyis olyan nagy az átfedés a két sport rajongói között.
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LOL! LOL?
Society közvetlen jogelődjét, a Paper Scissors Stone Clubot 1842-ben alapították Londonban. Napjainkban a klub
tagjainak száma meghaladja a tízezret, és 2002 óta minden évben megrendezik a világbajnokságot. A tavalyi világbajnokságra – melyet nálunk az Eurosport 2 közvetített – ötszáztizenkét versenyző és számtalan izgatott néző érkezett
a világ minden tájáról Torontóba. Az első helyezett amerikai Tim Conrad hétezer dollárt vihetett haza.
Egy másik, szintén sokak érdeklődésére számot tartó
sport a mézbirkózás. Mint nevéből is könnyen kitalálható, a
sportban fontos szerepet játszik a birkózás és a méz. A versenyt Vilniusban, Litvániában rendezik meg, és a versenyzők mind elsajátított, mind veleszületett tudásuknak, adottságaiknak nagy hasznát veszik, így például az egyensúlyérzéknek, birkózó fogásoknak, testméreteknek (tudniillik a
versenyzők mind fiatal lányok, bikiniben). Akár a hagyományos birkózásnál, az nyer, aki a másikat két vállra tudja fektetni. Van viszont egy nehezítés, mégpedig az, hogy a ring
egy felfújható gumimedence, amelyben összesen háromnegyed tonna méz van, ami – ha utánaszámolunk – nem kevés: ennyi egy régi Suzuki Swift súlya. Hasonlóan az iszapés olajbirkózáshoz, itt is folyamatosan esnek-kelnek a lányok, heroikus küzdelmet folytatva egymással és a gravitációval. Egy menet általában nagyjából tíz másodperc birkózásból és harminc másodperc melltartóigazításból áll, ami
látványosnak ugyan látványos, de sportértéke erősen megkérdőjelezhető. Külön színfolt, mikor a rendezők jelzik, hányadik körnél tart a mérkőzés. Mint tudjuk (a filmekben láttuk…), ilyenkor egy lenge öltözetű hölgy jár körbe, feje fölött hordozva egy táblát, amelyre fel van írva az adott kör
sorszáma. A mozdulat itt is stimmel, épp csak a táblahordozó más – a showelemek feltartóztathatatlan fejlődése jegyében egy félmeztelen izmos úriember jelenik meg, csokornyakkendőben. A mézbirkózásnak fontos jellemzője továbbá, hogy az iszap- és olajbirkózással ellentétben nem
amerikai eredetű, hanem litván találmány, így kulturált európai sportnak tekinthető. Csupán az egy elgondolkodtató kérdés, mi lesz a mérkőzések után megmaradt több tonna mézzel…
Soma

Na, de mi is az igazából? Ha
nem tudod, most megtudod!
Nyilván mindenki ismeri, és néha még használja is a
„lol” szócskát. Ez az angol „laugh out loud” kifejezés
rövidítése. Legalábbis eddig az volt…
Egy nemrég indult weboldal most változtat ezen,
mely a Lágymányos OnLine nevet viseli. Ez klassz, de
miért jó nekem ez az oldal? A LOL egy online rendezvény- és szabadidős programokat bemutató és ajánló portál. Itt mindent megtalálhatsz, ami rendezvény
és köze van Lágymányoshoz, tehát az Informatikai,
Társadalomtudományi és Természettudományi Karokhoz. Sport, kultúra, tudomány, és természetesen
a bulik sem maradhatnak ki a LOL kínálatából. Beharangozókat olvashatunk a rendezvények előtt kategóriánként (sport, buli…) lebontva, vagy akár a rendezvénynaptárban is keresgélhetünk, ahol minden
rendezvényt egyben megtalálhatunk. A Lágymányos
OnLine lelkes csapata cikkekben tudósít bennünket,
melyek felkerülnek a weboldalra. A cikkek írása közben elsődleges szempont, hogy a valóságot tükrözzék, így az is felkerül, ha egy rendezvény nagyon jó
lett, de az is, ha nagyon rossz. Minden eseményt lehet értékelni és kommentelni is, így ha valami hozzászólásod lenne, itt azt is megteheted. Mindezek mellett az oldal rendelkezik egy folyamatosan bővülő galériával is, melyre a rendezvényt követő nap kora délutánig fel is kerülnek a képek, így már másnap megnézhetjük az esti buli legjobb pillanatait. Az oldalhoz tartozik még egy hírlevél, melyre bárki feliratkozhat, így egyből megkapja az infót a legújabb partikról vagy akár focimeccsekről. És mi van, ha te hallottál egy jó buliról, és szeretnéd megosztani mindenkivel? Csak rákattolsz az „Ajánlom figyelmetekbe” linkre, és felrakják, így nagyobb az esély, hogy összefutsz
egy ismerőssel. Ezen felül webshop, nyereményjátékok, és sok‑sok apró, ámde szellemes ötlet és szolgáltatás bújik meg itt. Szóval Lágymányos OnLine, érdemes megnézni!
Ja és a címe: http://lol.elte.hu
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Sport, játék, vicc
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TátKontúr Esküvő – Bárkivel, Bármivel!
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2
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3

7
1
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Itt az ideje, hogy a házassághoz fűződő1 negatív sztereotípiákat
meg9
döntsük!
Nálunk
csak
nyerhetsz
az
esküvővel,
ha
mást
nem,
egy
vacso4
7
rát.
4

3

8
6
Hogy
hol? A Lágymányosi
Eötvös
Napokon, a sajtós sátorban, minden este 20:00 órától.

Mikor? 2010. május 4-6.
Mit kell tenned? Hozd el életed
értelmét, vedd el, és szavazz!
A legtöbb szavazatot kapó pár egy
romantikus vacsorát nyer!

26

Ne hagyd ki ezt a lehetőséget!

5
3

2

