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...és egyszer csak ott voltam, a
lagúnák városában, álltál mellettem, néztük a száguldó motorcsónakokat és vártuk, hogy
megérkezzen a hajónk, minden ismerős volt, repültünk
az idővel és térrel, sétáltunk a
Piazettán, megnéztük a Rialtóhidat, és megmutattam neked a
Loredan-palotát, majd elvezettelek az utcákon a Santa Maria
della Salute-hoz. Szerettük a helyet, együtt lélegeztünk vele,
miénk volt minden rezdülése...s felébredtem. Soha életemben
nem jártam Velencében, képeket sem töltöttem le, sőt, nem
láttam még útifilmeket se róla. Álmomban azonban minden
utcát ismertem, mindennek tudtam a nevét, s én vezettem körbe egy ezer éve nem látott barátot a városban. Véletlen? Sors?
Múlt? Előző élet? Van erre vajon ésszerű magyarázat? Létezik
racionális megoldás? És miért pont neki? Miért éppen vele? S
miért nem hagyja az embert nyugodni napok, hetek óta a gondolat, hogy van valami óriási titok, amit ő nem érthet meg, nem
láthat meg, de átélheti? Miért érzi azt, hogy ezt sosem fogja elfelejteni? Hogy muszáj elmennie oda? Megváltozik ettől valami? Történhet valami változás az illető lelkében? Az életében?
Vagy mindez csak illúzió? Valóság, s álom határai elmosódnak
már... mégsem ugyanaz a világ azóta...
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Nem tagadom, nem bántam meg, hogy annak idején befizettem azt a sárga kis csekket, ugyanis az értéke fel sem mérhető azzal, amit megtapasztaltam e
híres három nap alatt Csopakon. Már a gyülekezőnél sejteni lehetett, hogy ez valami más lesz. Más,
mint az eddigi gólyatáborok, amikben részt vettem.
Az odafelé vezető vonatútról meg, azt hiszem, nem
is kell sokat írnom, hiszen annyi bőven elég is, hogy
teljesen szétázottan, csapzottan szálltam le a csopaki peronra. És ezután elkezdődött az őrület. Mindenki torkaszakadtából üvöltötte az ELTE-s „himnuszt”, cipelte a csomagjait és kezdte el az alapozást a maratonra. Este a tetőfokára hágott a hangulat, hiszen a sorversenyek, melyektől eléggé kába
lettem (talán az alkohol tette…), mindenkit nagyon
felpörgettek. Eleinte a túsz „kiszabadításával” voltunk elfoglalva, aztán, amint észhez tértem, már a
ruháinkat dobáltuk rá maffiacsaládunk egyik tagjára, aki nem mellesleg ádámkosztümben fejezte be
a feladatot. A napot viszont nem is zárhatta volna
más, mint egy hatalmas gólyatánc, melyet mindenki képességeihez vagy állapotához mérten el is táncolt. Bár a kísérőzene nem tartozott a kedvenceim
közé, azért igyekeztem én is ropni a táncot a többiekkel. Nah jó, néha azért oldalra kellett pillantanom, hogy hol tartunk éppen, de a koreográfiára
nem lehet panasz.
Minden este a felszabadult szórakozás ideje
volt, amikor lehetett ismerkedni, elengedni magad
a táncparketten, ahol dübörögtek a jobbnál jobb
zenék (éljen a Riverside!), vagy éppen osztogatni
az első nap kiosztott kártyákat: puszit, ölelést vagy
éppen csókot remélve. Azért néha előbukkantak a
„húzóra kártyák” is, melyek után néhány táborlakó
érdekesen vált meg az aznapi ebédjétől.
A legtöbb hímnemű lakos számára valószínűleg
a „Páratlan páros” nevezetű vetélkedő volt a legizgalmasabb, melyben néhány azonos nemű pár is
versengett egymással, ám ez csak fokozta a verseny
nívóját. A feladatok igazán fantáziadúsak voltak, hi-

szen minden előfordult, mi szem-szájnak ingere.
Volt nutellanyalás kicsit másképpen, menyasszonyiruha-készítés WC-papírból, striptease (ahol a
fiúk is megmutatták, mit tudnak, hogy a lányoknak
is legyen egy kis örömük), valamint ágytorna, ahol
csakis a teljesítmény számított.
Az éjszakai túra is megbolygatta kicsit a fizikai
egyensúlyunkat, de a legjobb az egészben az volt,
hogy minden állomáson elénekelhettük a saját átdolgozott, kis dalunkat, amit szerencsére a legtöbb
helyen pluszponttal jutalmaztak. Ráadásul a gitár
jól jött, mikor a kokaint kellett átcsempészni... mindenki megnyugtatására a gitár is túlélte a tábort,
legalábbis azt hiszem...
Persze ezen történetek mellett végig nagyon sok
őrültség történt, például egyik éles eszű családtagom eladta 2500 forintért a kokainnak álcázott porcukrot... szegény, naiv vásárló. A jövőben jobban vigyázzatok a Cali kartellel!
Kevés nyugis pillanatot tudok megemlíteni. Ide
tartoznak a kómás felkelések (ilyenkor lehetett a
legjobbakat nevetni), valamint a kihagyhatatlan lazulások a szobáink előtt, amikor végre volt időnk
kézbe venni a TátKontúrt és informálódni a táborban történtekről, esetleg azokról a dolgokról, amikről eddig nem volt tudomásunk. De lehet, csak
pletyka volt az egész. Már sosem derül ki...
A három nap nagyon gyorsan eltelt, fel se tudnám sorolni az összes impulzust, ami ért közben,
meg persze az emlékezetem is kihagy néha. Azt hiszem, meg kell még említenem a Balaton melletti versenyt, amiben több nyelven kellett énekelni, gyufásdobozzal egyensúlyozni, miközben intim
helyzetbe kerültünk a velünk versenyzőkkel, vagy
lábnyomokat festeni az üres papírlapra, csak úgy
spontán. A legjobb viszont a part melletti jammelés
volt, amit még a vízben úszó kacsák is kinevettek…
Ma már nem hiszek a legendákban… nem hiszem el többé a mesét, hogy ez csak az élvezetekről szól. Persze arról is, de sokkal több ennél. Megismerkedtem egy nagyon jó közösséggel, összekovácsolódtam velük, egy csapat lettünk, és együtt
küzdöttünk azért, hogy nyertesként hagyhassuk ott
a csopaki maffiabázist. Remélem, mindenki életre
szóló élményekkel gazdagodott, és abban is biztos
vagyok, hogy ez csak a kezdet!!!

F otó :

Szegény gólyákat már júliusban azzal rémítgetik az
idősebb ismerősök, hogy milyen lesz a gólyatábor,
mit kell majd átélni, bár lehet, hogy a helyesebb szó
inkább a túlélni lenne. Legendák keringenek az ELTE-s
táborokról, hogy minden csak a piáról, szexről és önmagunk romba döntéséről szól… hogy az egész csak
egy buli… amit majd mesélhetsz az unokádnak is…

Tát K ontúr

GT – Csopakosan

ZéTéeM (Zenés-TáTK-os Mulatság)

Fiatalság, bolondság
Fiatalság, bolondság, így telt a nyarunk,
Nem számoltuk, nem aggódtunk, ittunk, amit akartunk.
Majd jött a szeptember, s vele a gólyatábor,
Biztos voltam benne: megtalál a mámor.
Már odafele beálltunk a vonaton,
S kiabáltuk: „G*ci jó lesz Csopakon!”
Majd bejött pár arc széles mosolygóval,
És rommá locsoltak vízi pisztollyal,
Majd jött egy szimpi MÁV-os bácsi,
S azt mondta nekünk, hogy ácsi,
Vigyázzunk arra, hogy hova lövünk,
Mert a nagyfeszültségtől sz@rrá sülünk.
Végül sikeresen megérkeztünk a célállomásra,
Össze is ültünk egy újabb áldomásra,
Ám a java bizony az estére maradt,
Ott dőlt el, hogy torokból ki arat.
Üvöltöztünk, mint a hülye, s előadtuk műsorunk,
Úgy pörögtünk meg röhögtünk, majd elhagytuk fogsorunk.
Később volt egy piaváltó, az italról már gőzöm sincs,
De hogy valaki nem iszik, olyan köztünk biztos nincs!
Uccsó este meg befigyelt az összes gyomor pokla,
Az űberdurva vegyi fegyver, tápos „ARO” vodka.
Onnantól már nem vágtam, csak néztem kinyílt sliccel,
Majd kicsit később elaludtam, kezembe’ a cigivel.
A többire már nem emlékszem, vagy csak nem tartozik rátok,
De ha tudnátok, mi minden volt, tátva maradna a szátok!
Üdvözlet egy egyszerű sráctól az összes tökös családnak,
Ha nem találod a társaid, akkor mondd meg anyádnak:
Gempaárus hiperfeka Crips-ek! Szevasztok!
Hasisarcú hiphopper Bloods-ok! Szevasztok!
Hamislóvés Cosa Nostrás arcos harcosok! Szevasztok!
Iratokat Kombináló varia-Camorrások! Szevasztok!
Gésagolyós, illatos, keleti Triádok! Szevasztok!
Véres fejű Jakuza „hájjá” szamurájok! Szevasztok!
Félautomata dobtáras jó reggelt a Zimonyi Klánnak! Szevasztok!
Vodkás hasadóanyag és taps a Vor Maffiának! Szevasztok!

Koksziban gazdag új évet és karácsonyt a Cali-Kartellnek! Szevasztok!
És végül húzzatok ki egy nagy csíkot Medellinéknek! Szevasztok!
Ja és mindenki aki ott volt, meg aki nem: Helóóóóóóóó!!
Nándi
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Kocsmatúra és GT after

„Tudom, tudom, hogy nem lesz még egy alkalom…”
Az útiterv nagyon biztatónak tűnt. Újratervezés kizárt! Video a
gólyatáborról, sírás a röhögéstől, a görcsök oldására csoportos
kocsmatúra, a Szeparé Bisztró bevétele, majd profi tánckoreográfiánk bemutatása. Sztárvendég: Hip Hop Boyz. És buli kifulladásig!
19:30 (becsült adat) – Biztos voltam benne, hogy elkésem a találkozóról. Szerencsére nem sikerült. Sőt, még a közös gólyatánc próbáját is elcsíptem. A lépéseket már nem mindenki tudta teljes bizonyossággal kivitelezni, köztük én sem voltam mindig biztos benne, hogy merre van a jobb és merre a bal. De
azért a hangulat a „régi” gólyatáboros-üvöltözős volt.
19:55 – Kisebb technikai zavar után megvilágosodott a képernyő. Óriási ovációval fogadtuk a felvételeket, a végén már sírva nevettünk egymáson, a bénázásokon és az ivós feladatokon.
20:10 – Görcsoldó kocsmatúra indul. De tempósan, hogy minden kocsmaállomáshoz időben odaérjünk. Nem jött össze!
Újratervezés! Nem baj, célállomás belőve: Boráros tér, 6:3
kocsma. Ott aztán megmutattuk, hogy mekkora hangja van a
TáTK-osoknak, minden indulót elüvöltöttünk nekik legalább
kétszer. A feladatunk – milyen meglepő! – az volt, hogy minél
több piát igyunk meg, és az üres poharak tömkelegét gyűjtsük egy asztalon. Mindenki elment rendelni. A lustaság győzött, többnyire mindenki rövidet ivott. Naná, majd megszakítjuk magunkat a hosszúval! Húsz perc múlva már szép kis gyűjteményünk volt, mert a hagyományokat ápolni kell. Még jó,
hogy a szervezőink józanok maradtak, ezért nem lett gond a
számlálással.

kat. Úgyhogy a villamoson is rázendítettünk a „TáTK, TáTK
TáTK…” indulóra. Jól mulattunk. Az utasok is? Talán. Aztán az egyik csopvezem, Hanna észrevette, hogy a sarokban egy kislány áll a szüleivel, és eléggé meg van ijedve,
mert nem értette, miért is kiabálunk. Csak úgy kábé tíz
év múlva lesz TáTK-os, akkor majd megérti. Úgyhogy
kis időre felfüggesztettük a kántálást, majd Gergő,
az egyik klántársam, gyorsan váltott, és a kislányra való tekintettel elkezdte ordítani, hogy „MICIMACKÓ, MICIMACKÓ, MICIMACKÓ...” A
megérdemelt siker nem maradt el, és úgy
éreztük, a jövendő nemzedékért is megtettük, amit tudtunk.
22:45 – Ezzel az új indulóval érkeztünk meg a Szeparéba. Volt beugró, de csak 300 Ft, és cserébe
kaptunk TáTK-os pecsétet a kezünkre, ami mindenért kárpótolt. Főleg, hogy nekem három is jutott belőle. A hely
már elsőre nagyon bejött, az italárak kevésbé,
de hát ott volt a kocsmatúra, az alapozást
mindenki elvégezhette, ha akarta.

22:35 – Megint újratervezés! Már kezdtük megszokni. Sajnos az idő annyira elszaladt, hogy nem is próbáltuk meg
utolérni, a harmadik kocsmát lazán kihagytuk. Irány a
4-6-ossal a Nyugati felé. Ha jó a kedved, oszd meg
mindenkivel! Ezt tettük a Combino utasaival is. Nem
árt, ha mindenki megismeri a TáTK-os hagyományo-
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21:45 – A második állomás a BEAC volt, ahol hasonló jó hangulatban telt az italozás, igaz, itt a fiúk nagy része már esett-kelt,
és az újabb kör pia csak olaj volt a tűzre. Mindenesetre mi, lányok, nagyon jól szórakoztunk rajtuk.
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21.00 – Ezek után jött az elméleti feladat, elkezdtünk közösen
ódát írni a pultos hölgynek, a fiúk pedig elmentek, hogy valami
virágfélét keressenek a szervező lányoknak ajándékként. Ös�szejött. Csak ők tudhatják, hogyan.

HÖKéletes

23:00 – A sztárvendégek sikeresen alkalmazkodtak a TáTK-os hagyományokhoz. Na, el is vártuk. Az igazi tombolás akkor kezdődött,
amikor a Hip Hop Boyz-os fiúk a harmadik szám közepén elkezdtek
vetkőzni. A baj csak az volt, hogy nem folytatták.
Kárpótlásul elérkezett a buli fénypontja, végre mi is
megmutathattuk felülmúlhatatlan tánctudásunkat. Igaz, annyian voltunk a tánctéren, hogy a dance már inkább pogózásba csapott át, de néhány kék foltot
igazán megért ez
a fergeteges buli.
03:00 – Hajnali 3-kor
beállt a szükségállapot:
elfogyott a vodka!!! Ebből
az infóból még így, becsic�csentve is könnyen le tudtuk szűrni a logikus következményt: akkor a vodka-narancs is
elfogyott!! Na, ez már tényleg gáz.
Miután Brigi már flörtölt az egyik
pultos sráccal, az kevert nekünk valamit, valami jó erőset, és onnantól kezdve nekem pár dolog nincs meg az estéből, másnak meg a hajnali 4 és 5 közötti
időszak hiányzik. Na és? Kinek hiányzik?
03:30 – Már kezdett fogyni a társaság, körülbelül ötvenen maradhattunk a táncparketten, de
azért mi rendületlenül kitartottunk, mert egy TáTKos sosem adja fel.
04:05 – Az i-re a pontot az tette fel, amikor taxit hívtunk Gabival, és elindultunk hazafelé. A sofőr egy fiatalabb hapsi volt. Szóba elegyedtünk, ő kifaggatott bennünket, hogy hol buliztunk, milyen volt a zene. Mondtuk, hogy
szuper volt, a Hip Hop Boyz lépett fel, és a Tudom, tudom című
szám a kedvencünk. Alig hihető, de a taxis erre benyomta a CDlejátszó gombját, és máris teljes hangerőn szólt a kocsiban az a bizonyos híres Hip Hop Boyz-dal, és az Üllőin hazafelé mindhárman
együtt üvöltöttük a refrént:
„...Tudom, tudom, hogy nem lesz még egy alkalom…”
Balogh Orsolya Cintia

Levéldömping

Tele a postafiókod. Minden nap érkezik valami –
Don Pepe hírlevél, a kedvenc zenekarod ajánlói,
klubok, mozik, közösségi weboldalak üzenetei,
levelezőlistákról üzenetek, és bizony a TáTK HÖK
is szorgalmasan küldi az üzeneteit. Nem könnyű
megbirkózni ilyen tömegű információval minden
nap, és bizony előfordulhat, hogy unod és utálod az összes levelet, amit kapsz. Egyből törlöd
őket, vagy beállítasz egy szűrőt, és meg se kapod
az e-maileket.
Persze mindez a Te döntésed, de fontos tudnod, hogy nem minden információ lényegtelen,
ami a postaládádba érkezik. Most azonban nem
a legújabb akciós pizzaárak, vagy a zenepiac újdonságai, hanem a Heti Hétfői Hírlevél és a többi
HÖK-től érkező levél mellett érvelek.
A HHH minden hétfőn a postafiókodban landol, időnként tíznél is több információval. Úgy
szerkesztjük, hogy a közérdekű, TáTK-os hírek kerüljenek az elejére, így még ha nincs is időd végigolvasni az egészet, érdemes legalább belekezdeni. Olyan dolgokról nyújtunk ugyanis tájékoztatást, amik befolyásolják a szemeszteredet. Innen értesülhetsz a leghatékonyabban és leggyorsabban a szociális támogatás leadásának határidejéről, a szünetekről, a kreditátvitelről és még
számos nélkülözhetetlen tanulmányi és szociális
információról.
A Hétfőin kívül azért érkeznek hébe-hóba levelek, mert előfordul, hogy hét közben születik
valami fontos döntés, új határozat, amiről értesülnöd kell, hogy legyen elég időd elintézni, megszervezni, megtervezni, elkérni, behozni, megcsinálni, befejezni és így tovább…
Te döntöd el, hogy szükséged van-e ezekre
az információkra. A hírlevelekről, levelezőlistákról le lehet iratkozni, és ha erre van igényed, kérdés nélkül le is veszünk róluk. Mégis: tájékozottnak lenni jó.
Kovács Anna Sára
ELTE TáTK HÖK
Kommunikációs Bizottság
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A rendszeres szociális támogatás
pályázati rendszerének változásai a
A rendszeres szociális ösztöndíj (támogatás) a hallgatók részére biztosított normatív alapú támogatások között talán a legnagyobb jelentőségű. Szinte mindenki hallott már róla, és az
egyetemi-főiskolai tanulmányaik során a hallgatók jelentős része igénybe is veszi. Akárhogy is nézzük, a szociális támogatás
nem csupán egyike a sokféle szociális és egyéb alapon biztosított juttatásnak, hanem jelenleg a hallgatók tanulmányaihoz
szükséges segítség legkiszámíthatóbb, legbiztosabb formája
is. A pályázati eljárás és bírálat – hallgatólagos – elvei 2006-ot
megelőzően hosszú éveken át változatlanok voltak. 2007-ben
A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk
fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Kormányrendeletet fogadott el a kormány, mely alapjaiban megváltoztatta a normatívából biztosított támogatásokhoz és ösztöndíjakhoz való hozzáférés és elosztás rendszerét. Majd két évvel a
változások bevezetése után viszont egyre biztosabban láthatóvá váltak annak hibái, és ezeket orvosolandó, kénytelenek
vagyunk bizonyos korrekciót végrehajtani a jelenlegi elosztási rendben.

Helyzetkép
Az 51/2007. Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet)
16.§ (1) és (2) bekezdése alapján a hallgatói normatíva mind a
10, mind a 20 százalékos minimum összegű támogatási körébe tartozó hallgatók „alanyi jogon” megkapják/megkapták – a
Rendelet 16.§ (2)-ben meghatározott tényezőknek a pályázati kiírás szerinti igazolásával – a magasabb összegű szociális támogatást, minden egyéb tényező figyelembevétele nélkül.
A szociális ösztöndíjakra fordítható keret felosztása először
az alaptámogatás, majd a kiemelt összegre jogosult hallgatók
támogatásainak az elkülönítése után a kari keretnek a kari államilag támogatott hallgatói létszám alapján a karokra történő
szétosztásával valósul meg.
Jelen pillanatban a hallgatói szociális rendszer nincs válságos helyzetben, de állandó és kiélezett küzdelmet folytatunk,
melynek okai az alábbi tényezőkre vezethetők vissza:

A finanszírozás változatlansága
A hallgatói normatíva és az abból (is) összetevődő források
nem emelkedtek az elmúlt években, ugyanakkor egyre nagyobb terhet ró az intézményi szociális keretre az alaptámoga-
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tás és a kiemelt összegű szociális ösztöndíjak kifizetése.

2009/2010-es tanévben

Hallgatói elvárások (külső környezet)
Az elmúlt évben kialakult gazdasági helyzet; főként a munkahelyek elvesztése és az állami szociális és jóléti transzferek nominális csökkenése miatt egyre több család került nehéz, vagy
a pár évvel ezelőttihez képest nehezebb helyzetbe, ami tükröződik a hozzánk beérkező pályázati kérelmek egyre emelkedő számából is. Sajnos ilyen helyzetben a pályázó számára az
elutasítás nem csupán egy „kellemetlenség”, amely akár munkával, akár a kiadások racionalizálásával orvosolható a félév-év
folyamán, hanem ma már igen komoly hátrányt és bevételkiesést eredményezhet, még egy viszonylag alacsony támogatási összeg esetében is.

Új belépők
2007 szeptemberétől mind az alaptámogatás, mind a kiemelt
összegű szociális támogatások „vonzereje” miatt egyre többen
adtak be pályázatot. Az idei tanév lesz az első, amikor az első
MA-s hallgatóknak is adnunk kell alaptámogatást, ami óriási
terhet fog róni a szociális keretre. Még komolyabb gondot fog
előreláthatólag okozni majd a következő év, amikor a rendelkezésre álló mesterképzési helyek még nagyobb arányban kerülnek betöltésre.
Félő, hogy ha nem változtatunk a jelenlegi eljárási renden,
jövőre az alaptámogatások és a kiemelt összegű szociális ösztöndíjak kifizetése után alig marad pénz a többi – nem kiemelt
kategóriába tartozó – pályázó támogatásának a kifizetésére.
Voltaképpen a pályázók köre ma két táborra szakadt, egyik
oldalon a szociális helyzetükből egy tényező kiragadásával
megállapított kiemelt összegű támogatásban részesülő hallgatókra és másrészt a többi pályázóra.
Míg a kiemelt összegben részesülő hallgatók egy – hallgatói viszonylatban – magasabb fix havi összeggel számolhatnak
(23.800,- Ft és 11.900,- Ft), addig a többi hallgató az államilag
támogatott hallgatók után megállapított létszám alapján felosztott mindenkori kari keretből részesülhet csak támogatásban,
ami rendszerint az előzőhöz viszonyítva jóval alacsonyabb ös�szegű.
A jelenlegi rendszertől eltérően 2009. szeptember 1-től
két fordulóban történik a pályázatok elbírálása. A két eljárási
lépcsőnek a jelentősége abban áll, hogy amennyiben a hallgató pályázata az első bírálati körben elutasításra kerül, nem
jut tovább a második bírálati (elbírálási) körbe, melynek a következménye az lesz, hogy nem részesül támogatásban. A hall-

HÖKéletes
gatók jelentős része – főként a hallgatói normatíva 20 százalé-

azaz pontot kaphatnak rá –, minden pályázót érint majd.

kának az összegére jogosultak közül – beadja az érvényes pá-

Nem tartjuk elfogadhatónak azt a nézetet, hogy a kiemelt

lyázathoz szükséges minimumot (kitöltött űrlap, személyi iga-

kategóriába tartozó hallgatók pályázata nem utasítható el ily

zolvány, lakcímkártya és az adott tényező/kategória kötelező

módon, hiszen a kiemelt kategóriába nem tartozó, „sima” szo-

igazolásai), majd ennek alapján automatikusan meg is kapják

ciális pályázatot benyújtó hallgatók esetében is ugyanígy el

a magasabb összeget. Ez a gyakorlat még a legnagyobb jóin-

vannak utasítva azon pályázók, akik a kar ösztöndíjbizottsá-

dulattal sem nevezhető objektívnek vagy akár a szociális hely-

ga által megállapított ponthatárt nem érik el. Az indok min-

zet széleskörű és alapos vizsgálatának, és az alábbi paragrafus-

den ilyen esetben az, hogy ezek a pályázók szociális helyze-

nak sem tesz eleget:

tük alapján – figyelembe véve a rendelkezésre álló forrásokat,

21. § (1) A hallgató szociális helyzetének megítélésekor figye-

a kiírást, a szociális ösztöndíj célját és a többi pályázó szociá-

lembe kell venni

lis helyzetét – nem szorulnak (annyira) rá a támogatásra, illet-

a) az egy lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkezők számát és jövedelmi helyzetét;
Ennek alapján – HKR 109.§ (4) és HKR 2. sz. melléklet 3.§ (2)
– az EHSZÖB (és albizottságai) két fordulóban bírálja el a pályázatokat és minden hallgatótól minden, a szociális helyzet
megállapításához szükséges igazolást bekér és értékel (pontoz). Így megszűnik a kiemelt kategóriás pályázatok felületes és
nem objektív alapon, egy kiragadott tényezőn keresztül történő dotálása, egyúttal átláthatóbb, összemérhetőbb és igazságosabb lesz a pályázati rendszer.
Mind a 10 százalékos körbe, mind a 20 százalékos körbe tartozó kategóriákhoz – amelyekhez eddig nem tartozott
pont – minden kar, a kari sajátosságokat és a szociális támogatásnál érvényesített kari elveket figyelembe véve pontot
rendel, így minden hallgató pályázata a lakóhely távolságán és
az egy főre eső jövedelmen kívül a szociális tényezők szempontjából is összemérhető lesz.
Azok a pályázók, akik a pályázatuk után járó pontjaik alapján a határvonal alá esnek, elutasításra kerülnek. Ez – mivel a
korábbi kiemelt kategóriásoknak is mindent igazolniuk kell,

ve vannak, akik jobban rászorulnak. (A forrás pedig sajnos szűkös.)
Azok a hallgatók, akik továbbjutnak a második fordulóba, újabb értékelésen esnek át, ami pusztán technikai jellegű;
azok, akik pedig – a ponthatáron felüli pontjaik mellett – a kiemelt kategóriába tartozó hallgatók csoportjába tartoznak, a
Rendelet 16.§ (2)-(3) megállapított összegű támogatást mindenképp megkapják.
Összegezve; az egész folyamat lényege nem más, mint
hogy kizárjuk azokat a hallgatókat, akik esetében – figyelembe véve szociális körülményeiket és főként az eltartói közösségük egy főre eső jövedelmét, továbbá a szétosztható forrásokat
és a kar hallgatóinak szociális összképét/helyzetét – nem indokolt, hogy támogatásban részesüljenek. Ezzel egyúttal korrigáljuk azt a téves gyakorlatunkat, hogy a pályázó szociális helyzetére vonatkozóan egy tény alapján biztosítunk szociális támogatást, fikcióként elfogadva azt, hogy amennyiben valaki a jogszabályban megjelölt tényezők (kategóriák) valamelyikét igazolni tudja, jövedelmi és vagyoni helyzete alapján is – annak
vizsgálata és értékelése nélkül is – rászoruló lenne.
Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság

Pályázat az ELTE-t bemutató filmre

H irdetés

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának elnöke közéleti ösztöndíj-pályázatot ír ki az ELTE-t bemutató (reklám)filmre, „Életképek az ELTE-n” címmel, a következő kategóriákban:
- hivatalos szinopszis
- animáció
- szabad kategória
A díjazott alkotások több fórumon kerülnének bemutatásra, többek között a 2010-es Educatio Felsőoktatási Kiállításon, illetve az ELTE fennállásának 375. évfordulója alkalmából szervezett ünnepi rendezvénysorozatokon.
A pályázati kiírás: http://ehok.elte.hu/
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II. évfolyam 2. szám – 2009. október

KUSS?! Program
Kuss?! A színpadon kevesen beszélnek, a közönségben sokan hallgatnak. Nem jó ez így. Csináljunk olyan beszélgetéseket, ahol nem
csak a színpadon ülők véleményét hallhatjuk, hanem másokét,
akár a tiédet is! Beszélni nem muszáj, de kussolni sem. Ha van kedved, ne csak közönségnek gyere, hanem résztvevőnek is, ne csak
hallgass, kérdezz is! A beszélgetés legyen interaktív, olyan, mint
egy kávéházi eszmecsere. Különböző álláspontokkal, popcornnal,
málnaszörppel.

Október 15. – Van-e Magyarország Budapesten
kívül?
Budapestiként vidéken, vidékiként Budapesten talán te is tapasztaltad már, hogy elbeszélünk egymás mellett, nem találjuk
a közös hangot, nevezőt. Nem tudunk és talán nem is akarunk
belegondolni, reflektálni egymás problémáira. De egyáltalán
mások-e a problémáink, létezik-e Budapest és vidék szembenállása? Mi lehet a szerepe egy budapesti szociológusnak a párbeszéd beindításában? Tud-e egy budapesti értelmiségi az ország nevében beszélni? És mit mond erre egy nem budapesti
társadalomtudós?

November 19. – 10 vagy 15 millió magyar?
Határon túli magyarok – vajon mit gondolnak rólunk, és mi mit
gondolunk róluk? Milyen a határon túli magyarság helyzete?
Asszimiláció vagy elkülönülés? Van-e jó megoldás egyáltalán?
A környező országok nacionalizmusa vajon csak a válság terméke? Nemzeti ügy a határon túli magyarság helyzete? Ezekről
a kérdésekről fogunk beszélgetni egy politológus és egy történész segítségével.

December 3. – Fogyatékos akadálymentesítés?
1998-ban egy olyan törvényt fogadott el az Országgyűlés,
amely a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés
megvalósításáról szól. 2010-től az iskolák, az óvodák, a kórházak és más közintézmények akadálymentesek lesznek, vagy
mégsem? Tényleg könnyebben intézhetik a mozgássérültek hivatalos ügyeiket, vagy ez a célkitűzés is egy magyar „sikertörténet” lesz? Miben más egy mozgássérült napja, mint a tiéd?
Hallottál már a mentális akadálymentesítésről? Ha érdekelnek
a kérdések és a válaszok, várunk a beszélgetésen!

November 5. – Ki lopja a tyúkot, és ki gyilkol?

Részletek folyamatosan a http://kuss.freeblog.hu oldalon.

Nagycsécse, Tatárszentgyörgy, Tiszalök, Kisléta. A romák ellen
elkövetett bűncselekmények sorozata hónapokig foglalkoztatta a közvéleményt. Egyes híradások szerint az eseteket maguk a romák követték el. Mi a sajtó és a mi a kutató felelőssége egy ilyen hír kapcsán? Kik ölnek ma Magyarországon? Hányan romák közülük? És kik lopják a tyúkot? Beszélhetünk–e
cigánybűnőzésről, és ha igen, mi jellemzi azt? Ezt igyekszünk
körbejárni a témában jártas kriminológusokkal, szakemberekkel és mindenkivel, akinek véleménye van róla!

A beszélgetéseket csütörtök esténként, az ELTE Lágymányosi
Campusán tartjuk.
Pontos cím: Pázmány Péter sétány 1./A, Északi Épület, alagsor – a
TáTK könyvtára előtt.
A KUSS?! projekt beszélgetéseit az ELTE Társadalomtudományi
Szakkollégium hallgatói szervezik.

Bizony, minden hallgató túlesik ezen a traumán a rózsaszínű
felhőkben úszó gólyalét után. Hasonló ez a szitu a mézeshetek utáni kijózanodáshoz. A felvételi eredmények kiderülésekor Mr./Mrs. ELTE megkéri a kezedet, de azért hagy Neked
időt még a beiratkozás időpontjáig, hogy meggondold, Vele
vagy Nélküle éled le életed. Végül úgy döntöttél, hozzámész, s
a boldogító igen és aláírás után megkaptad az indexed, amivel
kitörölhetetlen kapcsolatba kerültél Vele. Elmentetek nászútra Csopakra, ahol rádöbbentél, férjed/feleséged nem csupán
Veled tervezett. Több ember is azt állítja, hogy házasságra lépett partnereddel. A konfliktust megoldottátok néhány fény legurításával, ami megvilágította a helyzetet. Rájöttél, hogy Te így
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is szereted a kiválasztottadat. Jönnek az első napok az egyetemen, a csoptalik és a kocsmázások, de érzed, valami változott.
Jegyzetet kell készíteni, könyvtárba kell járni/jegyzetet kell kérni, fénymásolásért kell sorban állni, és visszasírod a GT–t, az
első hetet… Megsúgok Neked valamit: balek lettél! Ez viszont
nem egy olyan titulus, amit ünneplés nélkül hagyhatunk! És
nem is olyan állapot, amit józanul el lehet viselni! Nincs más
teendőd, eljössz a balekavatóra, megmarkolsz egy alkohollal
teli poharat/korsót és esküvel pecsételed meg balek mivoltodat! Kizárólag ezzel az esküvel és italozással válhatsz teljes értékű ELTE-ssé, azaz ha nem jössz el, megmarad gólya titulusod,
amit már nem tudsz lemosni magadról soha ebben az életben. Ne hozz szégyent életed szerelmére, meg persze magadra sem! TáTK-os partiknak megfelelően csodás italakciókra és
talpalávaló zenékre számíthatsz, így nem is kérdéses, hogy eljössz-e. Eljössz!
Ági

K ép :

Egy-kettő-három-négy-Eötvös Loránd Tudományegyetem, Te vagy
az oka mindennek – annak is, hogy mi, ELTE-s hallgatók, gólyákból balekokká válunk...

fenntarthato . hu

Balekavató – ajánló

Túl nagy lábon élünk

Interkultúra

„Sok az eszkimó, kevés a fóka”. Ezt már Madách óta tudjuk. Ahogy

választjuk, melynek szörnyű következményeit már látjuk, vagy

az is világos, hogy a fókákat sem lehet mind felfalni, mert ezzel va-

rákényszerülünk a fenntartható életvitelre.” Ha van járható út,

lami borulna. Egy egyensúly, méghozzá a minket körülvevő termé-

akkor csakis ez utóbbi az. De mit tehet a „hétköznapi ember”?

szeté. Akkor mégis mit lehet tenni, hogy fenntartható legyen a fejlő-

Sokkal többet, mint gondolná. Közhely, hogy „sok kicsi sok-

dés? A változást csak mi kezdhetjük el – ha mindig másokra muto-

ra megy”, de mint tudjuk, a közhely egyben bölcsesség is. Leol-

gatunk, akkor elkerülhetetlenül a végzetünkbe rohanunk...

tani egy lámpát magunk után az egyetem mosdójában – ami a

Szelektív hulladékgyűjtés, takarékosság a villannyal, tömegközlekedés – sőt mi több, netán kerékpáros is... Nap mint nap
fülünkbe szajkózott kifejezések. Kevéssé elég azonban helyeslően bólogatni. Valamit tenni is kéne!
Ez egy klasszikus fogolydilemma. „Majd mások mennek
busszal” – a baj csak az, hogy mindenki ezt gondolja. „Most
nincs a közelben kuka, de legközelebb tényleg kidobom” –
na persze. Kezdeményezni mindig nehéz, ez tény. Nem lehet
azonban mindig arra várni, hogy más lépjen először – a probléma ugyanis sürgetőbb, mint gondolnánk!
A WWF 2006-ban kiadott Élő Bolygó Jelentés című kiadványa felhívta a figyelmet arra, hogy az elmúlt idők legnagyobb
mértékű természetpusztítása folyik a világban. 1961 és 2003
között az emberiség „ökológiai lábnyoma” (egy olyan mutató,
amely megadja, hogy életmódunk mekkora hatással van környezetünkre) háromszorosára nőtt, és értéke már olyan magas,
hogy több mint 25 százalékkal több természeti erőforrást használunk fel, mint amennyit bolygónk regenerálni képes. A WWF
aggasztó előrejelzése szerint ha a fogyasztás hasonló mértékben növekszik, 2050-re annyi erőforrást fogunk felhasználni,
amennyi újratermeléséhez két Föld lenne szükséges...
Erre persze lehet azt mondani, hogy „biztos az amerikaiak”.
Sajnos azonban nem csak ők. Sőt, ami azt illeti, hazánk a 32. az
„ökológiai lábnyom” méretét tekintve, és 3,5 hektáros „lenyomatunk” magasan felülmúlja a 2,2-es világátlagot!

közreműködésünk nélkül este tízig égne, teljesen feleslegesen.
Nem hagyni bekapcsolva a tévét, mikor a kutya sem nézi órákig. Mihamarabb megszerelni egy csöpögő csapot. Netán még
az üvegeket is visszaváltani.
Mindezek apróságok, de azt hiszem, nem tévedek nagyot,
ha azt mondom, hogy önmagában még egy embernek sem sikerült megváltani a világot. Az összefogással azonban csodákat érhetünk el. A kulcsfontosságú döntést kell csupán meghozni: azt, hogy én csak azért is így fogom csinálni. A többi már
úgysem rajtam múlik. Példamutatással meghozhatom ugyanakkor mások kedvét is a cselekvéshez. Ezzel pedig feloldódna
a fogolydilemma: a pillanatnyi egyéni érdekkövetés helyét átvenné a mindenki számára optimálisabb társadalmi cselekvés.
A magyarok nagyon szeretnek mindent a „nyugati” mintához és fogyasztási színvonalhoz hasonlítani. „Nekik két nagy luxusautójuk is van, akkor én miért ne használhatnám ezt a kis
tragacsot?” És használja. Csak abba nem gondol bele, hogy
más irányokba is tekintgethetne. Például keletre. Vagy délre. És
a mondat hangozhatna akár így is: „Nekik csak tevéjük van, akkor én miért használhatnám a kocsim?”. Ez ugyanis mind relatív.
Mellesleg, hogy egy kis személyes részt is megengedjek
magamnak, biciklizni egyszerűen jó. Feldob, megizzaszt és
kellemes érzéssel tölt el. Azonkívül egészségesebb is, mint ülni
egy rázkódó autóban. Akkor miről is beszélünk?
Egri Gergely

A Földön élő fajok száma radikálisan és tendenciózusan
csökken, az életben maradtak elől pedig fokozatosan elhódítja
az ember természetes élőhelyeiket. Mindezzel azon túl, hogy
elveszítjük a minket körülvevő biológiai sokféleséget, még a
saját sírunkat is vígan lapátoljuk. Az ökológiai egyensúly következetes felborításával ugyanis saját levegőnket tesszük egészségtelenebbé, és saját ételeinket mesterségesebbé és így ve-

K ép :

fenntarthato . hu

szélyesebbé.
Van ebből kiút? „Nem halaszthatjuk tovább, hogy megtegyük a változtatáshoz szükséges lépéseket.” – nyilatkozta Márkus Ferenc, a WWF Magyarország igazgatója. „Nem lesz könnyű
életszínvonalunkat úgy emelni, hogy közben csökkentjük a természetre mért káros hatásokat. Vagy a romboló túlfogyasztást

11

Interkultúra

II. évfolyam 2. szám – 2009. október

2009 ősz-tél
Mivel kecsegtetnek

a tervezők az idei szezonban?

Habár még olyan fontos események várnak a divatvilágra, mint az

hetünk elébe, már ami a divatot illeti. A várakozások szerint új-

októberi párizsi divathét, azért már most lehet valami fogalmunk

ból a szövetkabát lesz a legtrendibb, persze a fekete alapkabát

arról, hogy mégis milyen színek és trendek jelennek majd meg a

továbbra is nélkülözhetetlen, de azért próbáljuk meg feldobni

kifutókon és előbb vagy utóbb reményeink szerint az árban szá-

izgalmas kiegészítőkkel. A többnyire csípőn viselt, széles öve-

munkra is elérhető ruhaboltokban is.

ket most akár kabáton is hordhatjuk derékövként, hangsúlyoz-

Az idei ősz divatjelszava elsősorban a nőiesség lesz, visszahozva a ’40-es évek divatját, a derekas szűk szoknyákat és a fekete
kiskabátokat. A színek ebben az évben, ha lehet, még nagyobb
szerepet játszanak majd, mint 2008-ban, így bátran merjük vállalni egyéniségünket, és ne ijedjünk meg az élénkebb ruhadarabok viselésétől sem! A piros, narancssárga és pink térhódítását ezúttal is a bátran kísérletező amerikai Marc Jacobsnak
köszönhetjük, aki a maga 46 évével - ami a divatvilágban nem
számít éppen soknak - újból nagyot alkotott. Őszi-téli kollekcióját meghatározza a piros szín és a skótminta. Meglepő módon ebben a szezonban a tervező szinte teljesen felhagyott a
nadrágok tervezésével, és helyette a nőknek térdig érő kötött
ruhát és lágy esésű szatén szoknyát álmodott meg. Ezek az elemek várhatóan visszaköszönnek majd az általunk is megfizethető márkák kollekcióiban is.
A Chanel-ház és mestere, Karl Lagerfeld – aki immár 26
éve tevékenykedik azon, hogy továbbvigye a „mademoiselle”
örökségét – az ősz színeinek a feketét, a sötétzöldet és a babarózsaszínt jelölte ki követendő példaként. Az irányvonal továbbra is természetesen az egyszerre elegáns és szuperszexi
Chanel-nő ideálja. A kollekció legkülönlegesebb darabjai
most azonban nem a ruhák, hanem az ékszerek. Ezek közül is
kiemelendő a gyönyörű, virágot mintázó, Fil de Camélia névre hallgató, gyémántokkal kirakott fehérarany gyűrű, amelyből
csupán egy darab készült, különleges megrendelésre.
A legendás cipőtervező, Christian Louboutin szezonbéli kreációja óriási, a XVIII. század hangulatát idéző kampán�nyal indult útjára, amelynek fotóit Peter Lippmann készítette. A
kollekcióban dominálnak az extrém magas tűsarkúak és a csatos, fekete bokacsizmák, azonban ezek mellett a tervező nagy
hangsúlyt fektetett a lakkhatású balerinacipőkre is, amelyeken
a LOVE felirat olvasható különböző színekben.
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Így tehát – alapul véve a nagyokat – úgy tűnik, hogy egy szí-

nekben és formákban tobzódó, igazán változatos ősznek néz-

va ezzel nőiességünket. A legginget se feltétlenül száműzzük a
szekrényünk legaljára, tévedünk, ha azt hisszük, hogy csak nyáron hordható. A hosszú, kötött ruhákhoz és pulóverekhez tökéletes választás lehet a legging, lábainkat karcsúsíthatjuk, ha
ehhez magas sarkú cipőt választunk.
A táskaválasztás – mint általában – most sem lesz könnyű, a
maxitáskától az egészen kicsi laptáskáig minden befutó az őszi
szezonban. Mindenesetre az biztos, hogy egyetemistaként a
pénztárca nagyságú, vállon átvethető táskák nem éppen praktikusak, így logikusabb a nagy bőrtáska vásárlása, amelybe füzet, tankönyv és egyéb elengedhetetlen női kellék bezsúfolható.
Persze mindez szép és jó, de mivel az egyetemi évek már
úgyis megterhelik a pénztárcánkat, nem hunyhatunk szemet
egy olyan fontos tényező felett, mint az árak. És mivel – saját
magamból kiindulva – többnyire nem engedhetjük meg magunknak, hogy a legnevesebb divattervezők legújabb kreációiba bújjunk minden újabb szezonban, ezért nagyon szemfülesnek kell lennünk. Az olyan darabokat, mint póló, sál vagy kötött pulóver olcsóbb, nem márkás ruhaboltokból is beszerezhetjük jó minőségben. Ezeken általában nem látszik, hogy hol
vettük őket, ugyanolyan divatosak tudnak lenni, főleg, hogy a
drága üzletekben általában nem a ruháért, cipőért, táskáért,
hanem a márkáért fizetünk olyan sokat. A kabátra azért kicsivel
több pénzt kell szánni, hiszen meghatározza egész megjelenésünket, és egy divatos, különlegesebb darab nagyon fel tud
dobni akár egy nem túl trendi öltözéket is.
Levonhatjuk tehát a tanulságot: a titok a különleges kiegészítőkben rejlik. Biztosra veheted, hogy merész választásokkal
akár te is formálhatod, alakíthatod, színesítheted a budapesti utcakép stílusát.
Balogh Orsolya Cintia
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Még több motor: www.pokerrun.hu
Annasára

sxc . hu
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Az életkor a motorosok között tiszteletet vált ki. Kezdetben nehéz megszokni, hogy a motoros találkozókon mindenki mindenkivel tegeződik, és a nagypapám korabeli bácsinak
is hangos hellót kell mondanom, de érdekes jelenség, hogy az
idősebb generációt a tegezés még tiszteletreméltóbbá teszi. A
három nap alatt végig jól megfigyelhető volt az általános tisztelet, amit a néhány idősebb, hatvan feletti ember felé mutattak.
Ma már a motoron nem csak faterok ülnek, hanem igen
gyakran nők is. A motoros csajokat (más néven benzintyúkokat) három csoportra lehet osztani. Az elsőbe azok tartoznak, akik férjük-párjuk mögött ülnek a járgányon, néha remegve, néha boldog mosollyal, és együtt suhannak vele, de a motorozáshoz semmi érdemlegeset nem tesznek hozzá. Mégis
motoros csajok, hiszen nekik is van ruhájuk, cipőjük és minden olyan felszerelés, ami a motorozáshoz elengedhetetlen.
A második csoportba azok a nők sorolhatók, akiknek saját gépük van, és férjükkel, párjukkal együtt érkeznek. Valahogy mindig belőlük lesz a társaság „anyja”, mert a motoros életformát
komolyabban gondolják, és általában nem is annyira fiatalok
már. A fentebb említett Fater felesége például (nem meglepően) a Muter névre hallgat, és még nem volt három perce a találkozó helyszínén, amikor már mindenki tudta, hogy mindenki
Mutere megérkezett. A legradikálisabb típusba azonban azok
a motoros nők tartoznak, akiknek saját járgányuk van meglehetősen régóta, a motorozás iránti szenvedélyük viszont nem egy
egykori vagy mostani férfitól ragadt rájuk, hanem ők maguk alakították ki azt. Ezek a lányok kettes-hármas csoportokban érkeznek, csak csajok, és meglehetősen nehéz helyzetben vannak szerepük megtalálását illetően. Általában valakikhez csapódnak, és nem ritka, hogy teljesen kifordulnak női mivoltukból, inkább valamiféle nem nélküli, általános motorossá lényegülnek át.
Az életkoron kívül tisztelet jár a nagy visszatérőknek is. Ezen
a találkozón volt egy fiatalember, aki előző évben egy motoros
balesetben összetörte magát, és az egyik lábát térdből amputálni kellett. Egy év kihagyás után műlábbal újra motorra, illetve
egyelőre csak robogóra ült, és megtette a távot.
A találkozón megjelentek a Pokol Angyalai is. Az érdekesség az volt, hogy míg őket a közvélemény általában félelmetesnek, és emiatt némileg tiszteletreméltónak tartja, itt teljesen elszeparálódtak, és gyakorlatilag senki sem beszélgetett
velük. Az elcsípett félmondatokból kiderült, hogy nem tartják
őket követendő példának, mert a motorosok többsége a baráti
társaságát nem erőszakszervezetként szeretné számon tartani.

F otó :

Augusztus végén motoros találkozón jártam, bár nem motoron, hanem autóval, és nem felvonulni, hanem dolgozni. A
Poker Run Motoros Pókerverseny második évéhez érkeztünk
ugyanis, aminek lényege, hogy a motorosok Balatonszemesről
kiindulva körbejárják a Balatont, emellett öt helyszínen egyegy lapot is húznak, és a végén derül ki, hogy a póker szabályai szerint ki nyerte a versenyt. A fődíj pedig egy egyhónapos
amerikai út, ahol a szállást és a motort is a szervezők bérlik a
győztesnek.
A motorozásba továbbra sem szerettem bele, de rengeteg új információval lettem gazdagabb a motoros világról. És
ahogyan már az egyetem első félévében megmondták: „Mire
Önök innen kikerülnek, más szemmel, társadalomtudós szemmel fogják nézni a világot, más dolgokat fognak észrevenni és
megjegyezni, mint mások.”
Bár a motorosok között is vannak jobb és rosszabb anyagi
helyzetűek, a különbség valójában elenyésző. A járgányok általában 5-6 millió forintba kerülnek, és akárcsak a szeretett autóknál, itt is akad, aki még „tuningoltat” rajta. Az egyik versenyző és felesége olyan motorral érkeztek, ahol a hátsó ülés egy
bőrfotelhez hasonlítható, így a hölgy nem felült a motorra, hanem beült, elhelyezkedett benne, a lábát beleigazította a lábvédőkbe, majd becsatolta a biztonsági övet!
A motoros és motoros közti különbség a ruházkodásban és
a státusszimbólumok megjelenésében mutatkozik meg elsőként. Az általános viselet motorozás közben a bőr motorosruha, rossz idő esetén esőruha (nem ritkán tízezer forintos értékben), westerncsizma, motoros kesztyű, kendő.
A motorról leszállva a főszerepet a korábbi motoros találkozókon osztogatott pólók játsszák, és persze itt is meg lehet ütögetni a másik hátát, hogy: „Hé, barátom, hát Te is voltál
2005-ben a csajágaröcsögei fesztiválon?” Öröm, egymás nyakába borulás.
A motorost a pólóján kívül a kitűzői és a mellénye tehetik
eredetivé. A kitűzők kicsit olyan szerepet töltenek be, mint az
idős tábornokok melldíszei, és a pólóhoz hasonló hatás váltható ki velük – itt is voltam, ott is voltam, sőt, még amott is voltam. A mellény van, akinél csak egyszerű fekete bőrmellény,
sok olyat is találunk viszont, akiket ez különböztet meg a többiektől. A „vén motorosoknak”, akik már közismert figurák a találkozókról, általában van valamilyen becenevük, amit előszeretettel hangoztatnak, és a motoros társadalom is így ismeri
őket. Ezek a nevek pedig ízlésük szerint megtalálhatóak a mellény hátán, a sisakon, a motoron, egyszóval minden olyan helyen, ahol csak jelezni lehet, hogy ez Fateré, ez pedig Öreg Tavirózsáé.

tonyclough

Szelíd motorosok

Terítéken a tudomány

A Vásárcsarnok piaci szereplői
a gyanú árnyékában

A

cikk összes fotóját

H ann A ndrás

készítette .

A dolgozat a Nagy Széchenyis Problémamegoldó versenyen, a
Széchenyi István Szakkollégium 2009. évi Szakmai Versenyén első
helyezést ért el.
A következő néhány oldalban azt a gondolati útvonalat szeretném bemutatni, amelynek mentén eljutottam egy olyan módszertani eljáráshoz, amellyel véleményem szerint a Vásárcsarnok piaci szereplőinek viselkedése megragadhatóvá válik. A
felállítandó eljárással szemben fontos kívánalom, hogy segítségével egy választott nullhipotézist tartani vagy cáfolni tudjunk.
Ez a nullhipotézis – megközelítéstől függően – lehet a Vásárcsarnokban tökéletes versenyt vagy attól eltérően monopólium, oligopólium működését feltételező állítás. A dolgozatban
a bizonyítás menetének alapját az a gyanú adja, mely szerint
nem beszélhetünk tökéletes versenyről a Nagycsarnok területén. Ezt indirekt módon szeretném belátni, így nullhipotézisem
szerint ez egy olyan piac, ahol az árak (melyek egyensúlyi árak)
a tökéletes verseny következtében a termelők adott kibocsátásához tartozó határköltségével megegyező szinten realizálódnak. A cél tehát az, hogy ezt a kezdeti feltevést valamilyen alapon cáfolhatóvá tegyem, ellenkező esetben a Csarnokban valóban tökéletes verseny szemtanúi vagyunk.

A Vásárcsarnok esetében véleményem szerint két olyan
fontos helyzetet kell megvizsgálni, amely nem sokszereplős
versenyt eredményez. Az egyik a kartell mint a monopólium
egy speciális formája, a másik az oligopólium kialakulása.
A kartell egy olyan monopólium, amely ugyan sok szereplőt tömörít, de az árakat vagy a kínált mennyiségeket együttesen, egyetlen piaci szereplőként határozza meg. Hogyan jutnak a szereplők többletbevételhez (gazdasági profithoz) a
kartellmegállapodás révén? A helyzetet a következőképp képzelem el. A kartell magát a kínálati oldalt testesíti meg egy személyben a releváns piacon (a Vásárcsarnok területe), kínálati
függvénye nincs. A kartellben részt vevők a versenyző piacon a
rendszer stabil pontjaként kialakuló egyensúlyi árral szemben
mondhatják azt, hogy az egyensúlyi mennyiséghez tartozó árat
egyszerűen megemelik. Ha tökéletes versennyel állnánk szemben, ekkor azt mondanánk, hogy a kínálati függvény balra és
felfelé tolódik, és a versenyzői attitűd eredményeképp az új
egyensúlyi ár S’ és D görbék metszéspontjába konvergál. A kartell azonban nem engedi konvergálni az árakat, azt nem engedi változni, így a megemelt ár mellett a keresleti görbéhez egy
még alacsonyabb mennyiség fog tartozni. Ez a folyamat ekvivalens azzal, ha a kartellben a mennyiségről állapodnak meg, te-
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hát csökkentik azt, így az új ár magasabb lesz. Az új Q’*P’ össz-

módszer lehet az, ha ezeket az árakat súlyozzuk eladott men�-

bevétel azonban csak akkor lesz magasabb az eredeti egyen-

nyiségükkel, majd megállapítjuk a súlyozott átlagukat. Ezt az el-

súlyi feltétel melletti bevételhez képest, ha Q’,P’ pont a keres-

járást elvégezhetjük elvileg az összes olyan termékre, amely a

leti görbe rugalmas szakaszán helyezkedik el. A kartell ekkor a

Csarnokban kapható. Ily módon az összes kiválasztott termé-

határköltség egyenlő határbevétel szerint optimalizál.

ket árusító esetében feljegyzem az árat, és egyszerűen megké-

Oligopólium esetében néhány piaci szereplő olyan játékot

rem az árust, becsülje meg az adott termék egységéből egy hét

játszik, amelyben egy idő után nem ígérnek a másik ára alá, mi-

alatt eladott mennyiséget. Így termékenként megbecsülhető

vel abból már egyik sem tudna profitálni. Mivel csak néhány

az egyensúlyi ár.

szereplő van, tökéletes informáltságuk következtében ponto-

Mielőtt továbblépnék, itt szeretném definiálni a vizsgálatba

san meg tudják határozni ezt a pontot. Így a kialakuló árról an�-

esetlegesen bevonandó termékek körét. A szelekciónál fontos

nyit tudunk, hogy a játékból következően a monopólium ese-

szempont lehetne, hogy az egyes termékeknek milyen a he-

tében fennálló optimumnál alacsonyabb szintű, míg a soksze-

lyettesíthetőségük. Amennyiben két termék egymás közeli he-

replős verseny esetén fennálló egyensúlyi árnál magasabb lesz.

lyettesítője, kartellt mindkét termékre együttesen van értelme

Mindkét esetben fontos látni, hogy az efféle piaci hatalom

kötni. Így az ilyen jószágok közül elegendő egyet a vizsgálatba

olyan gazdasági profittal jár, amely tökéletes piaci feltételek

bevonni. A helyettesíthetőséget azonban a továbbiakban nem

mellett nem valósulhatna meg. Ez a profit leginkább a men�-

emelem be különálló szempontként a vizsgálandó termékek

nyiségi adó hatásához hasonlítható; ebben az esetben azon-

szelekciójába, ellentétben a kiválasztott termékek homogén

ban ez az elvonás a kartell vagy az oligopólium résztvevőit il-

jellegével. A Csarnokban a vizsgált termékek körét a későbbi

leti meg. A dolgozat további részének szempontjából a fő kér-

vizsgálatok megkönnyítése miatt most szűkítem az amúgy is

dés az, hogy hogyan „leplezhetjük le” a gyakorlatban ezt az elvi

domináns élelmiszerek kínálatára (ez a korlátozás önkényes,

egyensúlyi árnál magasabb piaci árat. Vagyis az, hogy a Vásár-

nem szükségszerű). Így az elemzésbe bevonandó termékek

csarnokban kialakult piaci ár egy adott termék esetében a kar-

például a következők lehetnének: tojás, csirkeszárny, marha-

tell vagy az oligopólium működésének következtében vagy tö-

csülök, véres hurka, sajtos croissant, kakaóscsiga, répa, krump-

kéletes verseny mellett alakult-e ki.

li (téli), banán (dél-amerikai, I. osztályú). E rövid kitérő előtt egy
termék egyensúlyi árát súlyozott átlag segítségével határoztam

A következőkben indirekt módon azt tételezem fel, hogy a

meg (és feltételeztem a tökéletes versenyt), most pedig a kivá-

Csarnokban tökéletes verseny zajlik. A Vásárcsarnokban egy

lasztott termékekre ez el is végezhető.

adott termékre kialakult piaci árat a következő módon becsül-

Mindeddig az adott termékek piacát a Csarnok területére

ném meg. Az egyes eladók által szabott árakat egyensúlyi árak-

szűkítettem. A vizsgálat további része arra a gondolatra épül,
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nak tekintem, hiszen azok a keresleti oldal hatását már magu-

hogy térben terjesszük ki az adott homogén termékre értelme-

kon viselik. Ezeknek az áraknak éppen ezért valamilyen módon

zett piac határait, mégpedig úgy, hogy azon biztosan ne legyen

az átlagát kellene kiszámolni. Erre, úgy gondolom, kézenfekvő

sem monopólium, sem oligopólium. Erre a célra a IX. kerü-

Terítéken a tudomány
let „kisboltjait” (henteseit, péksége-

lati görbe jobbra-le tolódik). Ez a fo-

it, zöldségeseit) vonnám be a vizsgá-

lyamat egészen addig tart, amíg el

latba. Feltételezésem szerint ez egy

nem érik azt az árat, amely a „külső-

olyan sokszereplős piac, amely a fen-

nek” nevezett piacon kialakult.

ti feltételt kielégíti. Az így definiált pi-

Abban az esetben, ha a két pia-

acon is megállapítanám a súlyozott

con kapott egyensúlyi árak közül a

átlaggal nyert egyensúlyi árat termé-

Csarnokéi alacsonyabbak, akkor azt

kenként.

mondhatjuk, hogy a Csarnokban tö-

Elsőként most azzal az esettel fog-

kéletes verseny van, míg a külső pia-

lalkozom, amelyben a Csarnokon kí-

con vannak nagy piaci hatalmú sze-

vüli piac egyensúlyi ára alacsonyabb

replők. Ha pedig egyenlőek a „külső”

a Csarnokban tapasztalténál (adott

piacéval, akkor valószínűleg mindkét

termék esetén). Indirekt módon ko-

piacon tökéletes verseny van.

rábban azt feltételeztem, hogy a Vá-

Ez az okfejtés hosszú távú elmé-

sárcsarnokban tökéletes verseny van.

leti kiegyenlítődést feltételez. Gya-

Ebben a felfogásban a „külső piac”

korlati szempontból talán fontosabb

alacsonyabb egyensúlyi ára azt je-

azzal az esettel foglalkozni, ha rövid

lentené, hogy a Csarnokon kívüli kí-

távon nem tudjuk e mechanizmu-

nálati oldal a „határbevétel egyen-

sok létét ellenőrizni. Így a végső ter-

lő ár” pont alatt áraz, amely veszte-

vezett vizsgálatban sok időpontban

séges lenne számukra hosszú távon.

(például egy éven át heti rendszeres-

Tehát ez az eset nem lehetséges ak-

séggel) rendre meghatároznám mind

kor, ha csak nem változtatunk azon a

a „külső” piac, mind a Vásárcsarnok-

feltételen, hogy a Csarnokban töké-

ban kialakuló egyensúlyi árat egy ki-

letes verseny van. Ezzel indirekt mó-

választott termék esetében. Így két

don beláthatjuk, hogy a Csarnok-

idősort nyernék, amelyeket egymá-

ban valamilyen monopólium vagy

son regresszáltatnám. A függő válto-

oligopólium hatással van az árra. Ez-

zó (Y) ebben az esetben a Vásárcsar-

zel a kijelentéssel szemben felvethe-

nokban becsült ár, míg a független

tő lenne az a kifogás, hogy a Csarnok-

változó (X) a IX. kerület egyéb részein

ban vásárlók keresleti görbéje a kerü-

tapasztalt, időben változó egyensú-

let többi részéhez képest jobbra fel-

lyi ár lenne. Mivel idősoros adatok-

felé helyezkedik el, például a vásár-

kal végezzük a regressziós becslést,

lók magasabb jövedelme miatt (kül-

ezért mindenekelőtt elvégezném az

földi turisták). Ezt hosszú távon véle-

idősorok stacionaritás-vizsgálatát. Ha

ményem szerint a következő folya-

ezek nem lennének stacionáriusak,

mat cáfolja. Ha mind a két piacon tö-

akkor az adatok egy időszakos dif-

kéletes verseny lenne, amelyeken a

ferenciáját venném, ez már valószí-

két kínálati görbe megegyezik, a ke-

nűleg megfelelne a stacionaritás kri-

resleti görbe viszont a Csarnok pia-

tériumának

cán az említett eltolt helyzetben vol-

Dickey-Fuller próba alkalmazásával).

na (így itt a piaci ár is magasabb len-

A regressziós modellem egy ADL

ne), akkor ez más termelőknek arbit-

modell, azaz általános autoregresszív

rázsra adna lehetőséget. Ez a Csarnok

osztott késleltetésű modell lenne. Így

kínálati oldalát arra ösztönözné hos�-

a becsült regressziós modell a követ-

szú távon, hogy kínálatukat növeljék,

kező képpen néz ki:

így áraikat csökkentsék (tehát a kíná-

(stacionaritás-vizsgálat

»
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d_Csarnok ár = α + δ · idő trend + p · Csarnok árt-1 + γ1 · d_Csar-

nok árt-1 +…+ γp-1 · d_Csarnok árt-p+1 + θ · Külső ár + ω1 · d_Külső ár

+…+ ωq · d_Külső ár(t-q+1)+ hibatag,

II. évfolyam 2. szám – 2009. október
Az eredeti és a megváltozott határbevétel különbsége: (p1)/(ε-ε0)+p/ε+1= [p(ε-ε0)-(p-1)ε]/[ε(ε-ε0)]+1=[-pε0+ε]/[ ε(ε-ε0)]+1=

(ε-p ε0)/ ε(ε-ε0)+1= 1/( -ε0) - pε0/ ε(ε-ε0) + 1. Mivel egyik ε-t, ε0-t,

ahol „d_” jelölés az elsőrendű differenciát jelenti, az „idő

p-t tartalmazó tag sem lehet 0 (kivéve, ha p=0, illetve ha ε0=01,

trend” pedig egy olyan változó, amely az idő múlásának hatását

amelyekkel a vizsgálatban nem foglalkozom), ezért a különb-

választja le a többi változó hatásáról. Ezt az egyenletet – miután

ség mindig eltér 1-től. Mivel p ár nagyságrendileg nagyobb

meggyőződtünk a Csarnok árai idősorának stacionaritásáról –

ε0-nál, ezért ez az eltérés 1-től várhatóan nem lesz elenyésző.

úgy kéne átalakítani, hogy annak bal oldalán ne a Csarnok ár-

Ezekből az összefüggésekből belátható, hogy ha a tökéletes pia-

differenciája, hanem maga a „Csarnok ár” idősora álljon (eh-

con az egyensúlyi ár 1 egységgel nő, akkor a monopólium az árat

hez mindkét oldalon hozzá kell adni Csarnok ár egy idősza-

nem 1 egységgel, hanem annál vagy kevesebbel, vagy többel nö-

ki késleltetettjét, ebben az esetben azonban p együtthatót a

veli.

későbbiekben másként kéne értelmezni). Így a regresszióban
azt próbáljuk magyarázni, hogy egységnyi, a külső piacon be-

Ugyanezek a megállapítások a monopólium mellett az
oligopóliumra is igazolhatóak.

következett egyensúlyi ár megváltozásakor mennyivel változik

Így ha regresszióban a magyarázó változók együtthatói azt

az adott termék Csarnokban tapasztalt súlyozott átlaggal szá-

mutatják, hogy a külső piaci ár egy egységnyi változására a Vá-

molt ára. A regresszió lefuttatása után a p-értékek megfelelő ér-

sárcsarnokbeli ár 1-nél jelentősen nagyobb vagy kisebb mér-

telmezése után meg kell határozni a szignifikáns változókat, a

tékben változik meg, akkor megkockáztatom azt az állítást,

nem szignifikánsakat pedig elhagyni a modellből. Ha a „Külső

hogy nincs tökéletes verseny, hanem kartell vagy oligopólium

ár” változó vagy annak késleltetettjei közül valamelyik szignifi-

működik a Nagycsarnok területén. Minden más esetben, így

kánsnak bizonyul, akkor azok pontbecslésből nyert együttha-

ha a regresszióban az eredmény értékelhetősége szempont-

tói azt jelentik, hogy egy egységnyi külső piaci árváltozás ese-

jából fontos változók inszignifikánsak, vagy a hosszú távú ha-

tén a koefficiens nagyságával változik meg rövid távon a Csar-

tás nagyon közeli 1-hez, ez az állítás nem támasztható alá. Így

nokban tapasztalt ár. Ezt a hatást hosszú távon a -θ/p együttha-

modellemben ekkor tökéletes piaci versenyt feltételezhetünk.

tók hányadosa adja meg (hosszú távú multiplikátor), amely a

Göndör László

kialakuló új egyensúlyi állapotot mutatja meg.
Ezt a módszert a vizsgálat célkitűzése szempontjából perdöntőnek ítélem meg a következő okokból. Monopólium esetében MC=MR= p(q)(1-1/ε(p)) összefüggés áll fenn, ahol az ár
a mennyiség függvénye, az árrugalmasság pedig nyilvánvalóan az áré. Megállapítható, hogy nagyobb p ár esetén a keresleti

Irodalom:
Gary Koop: Közgazdasági adatok elemzése, Osiris Kiadó, 2009.
Budapest

görbe rugalmassága kisebb. A fenti összefüggésből a monopólium határbevétele tehát p ár esetén p(1-1/ε). Most azt nézem
meg, hogy mi történik az ár egységnyi változásakor. Ekkor az
elaszticitás ε0-lal csökken: MR’=(p+1)[1-1/(ε-ε0)]=p-(p-1)/(ε-ε0).
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1) Állandó rugalmasságú kereslet esetén (ε0=0): (p+1)(1-1/ε)p(1-1/ε)=p-p/ε+1-1/ε-p+p/ε=1-1/ε
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GMO – Tudománytól politikáig
Nyitott szemmel járva a világban manapság már teljességgel el-

ne? Sajnos – mint semelyik másik – ez a történet sem fekete-fe-

kerülhetetlen, hogy ne fussunk bele a génmódosítás problemati-

hér. Talán nem véletlen, hogy a környezetvédelmi szerveze-

kájába. Ezt zúdítja ránk a média, a háziorvos, sőt akár még a férj

tek szívósan tiltakoznak a nagyon újszerű technikákkal szem-

vagy az unokatestvér is. De miről is van szó tulajdonképpen? A kér-

ben. Talán van oka, hogy több európai uniós tagország nem

dés az egészséges táplálkozásnál sokkal messzebbre vezet – politi-

járul hozzá a genetikailag módosított élelmiszerek behozata-

kai csatározásokig és globális problémák erőszakkal történő meg-

lához és forgalmazásához, annak ellenére, hogy 2004 májusa

oldásáig...   

óta az Unió feloldotta a génmódosított terményekre vonatko-

A

GMO

mozaikszó

feloldása

„Genetically

Modified

Organisms” – genetikailag módosított élőlényekről van tehát szó. Genomjukat (génállományukat) mesterségesen hozzák létre, molekuláris genetikai eszközökkel. Tulajdonképpen
olyan fajok kinemesítéséről van szó, amelyek a természetben
gyakorlatilag nem jöhetnének létre.
A világon először baktériumok genetikai kódját módosították, ezt viszonylag könnyedén lehetővé tette ugyanis ezen
szervezetek viszonylag egyszerű felépítése. A módosított baktériumok egyik legfontosabb felhasználási területe a gyógyászat: a cukorbetegségtől a vérérzékenységig számtalan betegség kezelhető segítségükkel. Még jelentősebb lépcsőfok
volt a növények génmódosítása, mivel ezzel a nemesítők egy
sor kívánatos tulajdonságot tudnak fokozni az organizmusokban, például a gyomirtószerekkel vagy a rovarokkal szembeni ellenállóképességet. Arról nem is beszélve, hogy a növények tápanyagtartalma is jelentősen megnövelhető ily módon.
Utóbbira példa a speciálisan kifejlesztett ún. aranyrizs (Oryza
sativa), amelynek A-vitaminban való gazdagsága megalkotói
szerint jelentősen enyhíthetné egyes trópusi országok egészségügyi gondjait. Az A-vitamin hiánya ugyanis világszerte több
millió gyermek egészségét károsítja, főleg Délkelet-Ázsia és Afrika szegény, elsősorban rizzsel táplálkozó lakosságának körében.
Eddig elég rózsásan hangzik a történet, és beleillik abba a
közkeletű és népszerűségnek örvendő képbe, amelyet a tu-

F otó :

sxc . hu

–

getye 1

domány rendületlen fejlődéséről és mindent elsöprő győzel-

zó tilalmát. Talán nem nélkülöz minden ésszerűséget az a hazánkban érvényben lévő moratórium, amely tiltja a génmanipulált növények szabadföldi termesztését.
Akárhonnan közelítünk ugyanis a kérdés felé, mindenképpen fontos észrevennünk, hogy a terjedőben lévő technikák
hatalmas, multinacionális vállalatok által kerültek kifejlesztésre. A módosított fajok szabadalom által védett szellemi termékek, melyek meghatározott érdekcsoportokhoz köthetők, akik
jelentős profitra számíthatnak módszereik sikeres elterjesztésével. A génmódosítás ugyanakkor nagyon újszerű, és számos előre nem látható következménnyel járhat. Az elkeseredett küzdelem tehát, amely a termesztést szorgalmazó tulajdonosok és a környezetvédelmi mozgalmak között folyik, nagyon
is figyelmet érdemlő. Egyfelől nyilvánvaló előnyök származhatnak a GMO-k fokozatos elterjedéséből, másfelől viszont beláthatatlan következmények is adódhatnak. Egy azonban biztos:
a kérdés súlyosan átpolitizált, és már messze nem a szakma kiemelkedő tudósai közötti tudományos párbeszédről szól.
A dolog politikai vetületét illeti az is, hogy az emberiség sajnos hamar felismerte a génmódosítás technológiáinak katonai
felhasználási lehetőségeit is, és ellenállóbbá tett velük bizonyos emberi kórokozókat... A génmanipuláció biológiai fegyverek alkalmazásában való felhasználása súlyos etikai dilemmákat vet fel, melyeket szintén tekintetbe kell venni, amikor
az új technikák lehetséges előnyeinek és hátrányainak objektív feltárására törekszünk.   
Egri Gergő

méről alkotni hajlamosak vagyunk. Tényleg ilyen egyszerű len-
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Kalózok

ek, falábúak vagy kampókezük van, esetleg mindhárom egy-

16 milliárd dolláros veszteségről adnak hírt a kalóztámadások

szerre. Régi térképekre berajzolt mesés kincsek után nyomoz-

okán. Napjainkban 56-57 ezer személyszállító és teherhajó jár-

nak, és közben kirabolnak vagy a cápák közé dobnak minden-

ja a világ tengereit és óceánjait, az interkontinentális szállítmá-

kit, aki az útjukba kerül.

nyozásnak pedig még mindig majd 90 százaléka tengeri utakon

A gyermekkori mesékből szerzett emlékeim alapján nagy-

bonyolódik. A kalóztámadások száma 1990 és 2005 között évi

jából így tudnám definiálni, hogy milyenek is a kalózok. Ezeket

64-ről 335-re nőtt, és azóta is emelkedik. Elsősorban a Csen-

a meséket sok hiedelem és legenda inspirálta, a régmúlt való-

des-óceán és az Indiai-óceán bizonyos vizein jelent veszélyt: a

di kalózairól kevés hiteles adat maradt fenn az utókor számára.

legtöbb támadás Szomália partjainál, a Malacca-szorosban és

De nem is kell feltétlenül a múltba tekinteni. A kalózok, mint

Szingapúr környékén történt. Tehát olyan területeken, ahol a

az egyik legősibb mesterség művelői, ma is rettegésben tart-

szegénység a meghatározó, a politikai viszonyok zűrzavarosak,

ják a tengerek utazóit, csak a kardokat mára felváltották a gép-

a tengeri útvonalak nehezen ellenőrizhetők, de mégis számot-

fegyverek.

tevő az átmenő nemzetközi kereskedelmi forgalom. Indonézi-

De kezdjük az elején. Az első kalózakciók egészen a Kr.

ában a legrosszabb a helyzet, a legtöbb emberrablás és túszej-

e. 13. évszázadig vezetnek vissza, az ebből az időből szárma-

tés azonban Nigéria és Szomália partjainál történik. A kalózok

zó emlékekben a kalózokat csak mint tengeri népeket emle-

a beszámolók szerint alaposan fel vannak fegyverkezve és jól ki

getik. A vadászterület pedig a legélénkebb vízi kereskede-

vannak képezve, a legmodernebb technikai eszközöket hasz-

lemmel bíró Földközi-tenger, amely az antikvitás idején már

nálják, leggyakrabban olajtankereket támadnak nagyobb szál-

a tirrének és thrákok rablótámadásainak adott helyet. A sötét

lítások közben. Háromféle kalóztámadást lehet megkülönböz-

középkor beköszönte kedvezett a kalózkodásnak. Ezidőtájt a

tetni: az első esetben a kalózok csak a rakományt viszik, máso-

skandináv vikingek álltak a legveszedelmesebb fosztogatók hí-

dikban már a hajót is, a harmadik eset pedig, mikor a váltság-

rében, akik nem csak az Északi-tengeren támadtak, hanem el-

díj reményében inkább a legénységet ejtik túszul. Legtöbbször

érték Itáliát, Észak-Afrikát, és a folyami útvonalakon még Ke-

éjszaka csapnak le, de olyan is előfordult már, hogy hajótörött-

let-Európába is behatoltak. Az európai kalózkodás aranyko-

nek álcázva magukat hajtottak végre sikeres akciót. Már konk-

rát azonban az 1580 és 1680 közötti száz évre teszik, mikor is

rét kalózvárosok is kialakultak a partvidékeken, ahol sorra nyíl-

a Mediterrániumban a közönséges tengeri rablókat megkülön-

nak a kocsmák, éttermek és vöröslámpás házak a kalózvezérek

böztették a pátenslevéllel rendelkező kalózoktól. Ezeket a le-

villáinak szomszédságában.

veleket egy-egy király vagy fejedelem bocsátotta ki, és egyfajta

A jogszabályok szerint kalóztámadásnak minősül minden

szerződést jelentettek. A kalózhajók használhatták a megbízó

olyan támadás, mely nemzetközi vizeken más hajók ellen tör-

kikötőit, baj esetén segítséget kaptak, de nagyobb tengeri had-

ténik. Ha nemzeti vizeken támadnak (a partoktól számított 12

járat alkalmával a pártfogó állam is elvárta tőlük ugyanezt, va-

kilométeren belül), akkor az egyszerű rablásnak minősül. Szak-

lamint a zsákmányon is osztozniuk kellett. Ezeket a kalózokat

vélemények szerint a légierők és a flottaerők hatékony nem-

nevezték annak idején „corsaire”-nek, szemben a közönséges

zetközi együttműködése nemcsak leállítaná a kalózokat és elő-

fosztogató „pirate”-tel. Ilyen volt az I. Erzsébet angol királynő

segítené bírósági felelősségre vonásukat, de a megelőzést is

szolgálatában álló Sir Francis Drake is, aki egy francia kalózok-

szolgálná. Nagyobb nemzetközi összefogásra lenne szükség,

ból és szökött rabszolgákból álló csoporttal portyázott Panama

és a tétlenkedő államok felrázására, hogy ők is együttműköd-

vizein. És így kezdte pályfutását L’Olonnois bretagne-i születé-

jenek a támadások megfékezésében. Az ENSZ Koppenhágá-

sű kapitány is, aki később önállósította magát és kegyetlen vé-

ban megrendezendő decemberi konferenciájának többek kö-

rengzéseivel jó alapot szolgáltatott a kalózokról szóló rémtör-

zött témája lesz az Uniós fellépés az Adeni-öbölben előfor-

téneteknek. Azt beszélték róla, hogy az őt üldöző spanyol hajó

duló kalóztámadások ellen is, ahol remélhetőleg sikerül haté-

teljes legénységét lefejezte, és „minden levágott fej után véres

kony megoldást találni a tengeri szállítás és utazás biztonságos-

kardját kéjes élvezettel nyalogatta”.

sá tételére.
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Nagyrőczei Anna

–

fenn. Ma viszont már tények vannak, amelyek például évi 13-

sxc . hu

A történelemből tehát ilyen kétes információk maradtak

jal a vállukon, halálfejes koponyával a zászlajukon. Félszemű-

F otó :

Kalózok: kegyelmet nem ismerő tengeri fosztogatók, papagáj-

tap 78

A tengerek urai

Kül-ügyes

Közép-európai múltidézés Párizsban
Idén a volt szocialista országokban élők számos meghatározó po-

ti politikai eseményeiről Szabadság és demokrácia címmel az

litikai és társadalmi eseményre emlékeznek vissza, immáron húsz

MTI gyűjteményéből. És természetesen az Intézetben is nyíl-

év távlatából. Az évforduló jelentőségét mi sem bizonyítja jobban

tak kiállítások. A látogatók megtekinthették a rendszerváltás

annál, mint hogy az érintett államok területén kívül is sok rendez-

utáni választások plakátjait, a Kiscelli Múzeum gyűjteményé-

vény került megszervezésre. Így például Párizsban is kezdetét vette

nek darabjait, illetve a budapesti Friss Galéria által kiírt A rend-

egy eseménysorozat, amely 1989 történéseit dolgozza fel.

szerváltás 20 éve című pályázat huszonöt nyertes festményét.
Az évfordulóról a francia média is megemlékezett, de a programok már
csak kisebb visszhangot
váltottak ki. Azonban a
jelentőségüket bizonyítja, hogy fontos közéleti
személyiségek is beszédet mondtak, mint például Párizs polgármestere. Jean-Pierre Lecoq
polgármester arra emlékeztetett, hogy húsz évvel ezelőtt Franciaország-

parameter. sk

ban a vasfüggöny lebontásának békés folyama-

Fotó :

ta lepett meg mindenkit.
„Az 1989-es magyar-osztPárizs járókelői szeptember 12-én szokatlan robajra lehettek

rák határnyitás jelentőségére szeretnénk helyezni a hangsúlyt,

figyelmesek. Az utcákon különös, a nyugat-európai füleknek

hiszen ez volt a berlini fal lebontásához vezető utolsó feje-

többnyire idegen, már-már felismerhetetlen motorhang volt

zet, és nagyban hozzájárult Európa újraegyesítéséhez! Fontos,

hallható. A zajok forrását mégis hamar be lehetett azonosíta-

hogy ezt tudatosítsuk Párizsban is!” – mondta el Ecsedi-Derdák

ni: veterán Trabantok borították kékes füstbe az Eiffel-torony, a

András, a Párizsi Magyar Intézet igazgatója. Valamint hozzátet-

Diadalív és még több más párizsi nevezetesség környékét. Tet-

te, hogy roppant nehéz volt a rendezvénysorozatot úgy meg-

ték mindezt azért, hogy megemlékezzenek az osztrák-magyar

szervezni, hogy azt egyáltalán észrevegyék az emberek, mivel

határ megnyitásáról, ahol számtalan hasonló – ahogy a fran-

a francia nemzeti kultúra már önmagában is rendkívül gazdag,

ciák a menet közben emlegették – kartonautó kelt át Ausztri-

nem beszélve arról az áradatról, amit a többi, Franciaország-

ába. Szintén meglepetésként hathatott a vasfüggönyt idéző

ban megjelenni igyekvő országok képeznek. Még akkor is, ha

negyven méteres szögesdrótkerítés, őrtorony és „aknamező”

a német, az osztrák és a magyar külképviselet közös akciójá-

megjelenése az amúgy békés Luxemburg-kert kerítései között.

ról van szó.

Nem sokkal messzebb, a Párizsi Magyar Intézet közelében szabadtéri fotókiállítás nyílt Magyarország 1988 és 2004 közöt-
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Copy Con
És igen, tényleg nincs más, aki így tolná a raggát itthon. Sokak
szerint ha nem csak magyarul énekelne, szép hírnév elé nézne

hazai szinten ismert és elismert előadó, persze ez egyedülálló
tehetsége nélkül lehetetlen lett volna. Következő albumát már
a nyári koncerteken beharangozta, kíváncsian várjuk.
-dudifakechozostatue . f iles . wordpress . com

„… hogy milyen a raggaragga, milyen is magyarba’, ahogy senki
más, csak Copy Con nyomja”

külföldön is. A szolnoki fiatalember 14 éves
kora óta különböző formációkban szerepelt
és szerepel még most is, úgymint a Tigris, a
Flegmadogs vagy a Dynasztija és a Kontúr.
És a felsorolás még korántsem érne véget…
Kezdetben hip-hop előadóként tevékeny-

Fotó :

kedett, majd egy raggabetét megváltoztatott
mindent, és Copy megtalálta stílusát, mindannyiunk nagy örömére. Így lelt egy jamaikai eredetű műfaj végre méltó képviselőre
hazánkban. Első szólólemeze 2005-ben jerockerek . hu

lent meg, a Szolnok city elindította a hírnév
felé vezető úton, a 2007-ben megjelenő A
nép hangja című albumát pedig már rajon-

Fotó :

gók ezrei várták. A kezdetben reklám és promóció nélkül induló Copy ma már keresett,

Mindannyian ismerjük az érzést. Egy szikra a mindennapokból,
egy gondolat, egy élethelyzet elkezd fejlődni bennünk, mozgatni, átalakítani, változtatni kíván. Nem lehet tovább halogat-
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Nándi

F otó :

ni, ideje a beérkezett érzések, információk apró
tégláival újabb horizontok felé építeni tudatunk
útjait. Ha a belső paradigmaváltásoktól ragyogó, változó auránk lüktetését megahertzekbe lehetne jegyezni, alighanem a hangsáv kísértetiesen hasonlítana egy Isis számhoz. Egy cím, és kilenc perc elég hogy megváltoztasd a világot magadban, Aaron Turnert és csapatát hallgatva. Kevés olyan zenekar létezik, amely ennyire elsöprő erővel hatol keresztül a szellemen. Tanúi lehetünk az intuíció ködében beálló anomália által elindított új jövők születésének (In Fiction), de
átélhetjük egy vízbefúló ember utolsó pillanatainak belső békéjét is, amint nyugalommal, levegőként lélegzi be az éltető vizet (False Light).
2009.11.15-én a Dürer kertben élőben lehetünk
majd tanúi annak, hogy öt ember hogyan tud
minket elvinni magával olyan belső tájakra, amelyeken legvadabb álmainkban sem jártunk még soha.

beautifulnoise . f iles . wordpress . com

Koncertajánló – Isis

F otó :

beautifulnoise . f iles . wordpress . com

Fotó :

rockerek . hu

Fotó :

fakechozostatue . f iles . wordpress . com

Tarantino bevetésen

Ajánló

Inglourious Basterds – amerikai, 2009. Írta és rendezte: Quentin Tarantino. Szereplők: Brad Pitt (Aldo
Raine), Mélanie Laurent (Shosanna Dreyfus), Christop
Waltz (Hans Landa), Eli Rothj (Donny Donowitz),
Diane Kruger (Bridget von Hammershmark). 153 perc.
Idén tavasszal a netre felkerült első előzetes alapján
a Tarantino fanok találgatásokba kezdhettek, hogy
mivel rukkol elő a mester, mivel addigi életművétől
eltérően egy szokatlan témához, a második világháborús mozihoz nyúlt. Azzal eddig se volt gond, ha a
megszállott direktor egy másik kontinensen helyezte el szereplőit, azonban a világháború és a negyvenes évek eddig még nem kerültek terítékre.
Augusztusban azonban elmúltak a találgatások
és a kételyek: Tarantino a Becstelen Brigantykkal egy
eszes, brutális bosszúmozit készített, mely vérpezsdítő hatással rázta fel az addig téli álmát alvó műfajt. Ahogy azt már tőle
megszokhattuk, nem szokványos módon nyúlt választott műfajához: filmje az előzetestől elvárt töménytelen akció helyett a
mesterien megírt párbeszédekre és a finom filmes és kulturális
utalásokra helyezte a hangsúlyt. Persze az akció sem maradhatott ki: ha nem is egyenletesen, de a film végén az összecsapásra éhes nézők is megkapják a magukét.
A történet két fő szálon halad, az egyikben Aldo Raine, a
Tennesseeből jött hadnagy és náciölő csapata skalpolja a katonákat, míg a másikban a családja kiirtását megbosszuló, zsidó származású Shosannáé a főszerep, aki filmszínházában állít csapdát a német vezetőknek. Bár a két történet csak helyenként érintkezik, mégis a játékidő előrehaladtával egyre közelebb úsznak egymás felé. Ez természetesen nem róható fel hibának, a rendező valószínűleg direkt módon játszik rá a nézői
elvárásokra, és fordítja ki a háborús kalandfilmekből már unásig ismert helyzeteket, mindezt megspékelve azzal, hogy sokszor a néző azt se tudja, hogy féljen vagy nevessen, hisz még
a legvéresebb részeknél is repkednek a humoros egysorosok.
A gondosan felépített dialógokhoz kitűnő színészgárda társul, több, eddig a nagyközönség számára ismeretlen személ�lyel. A humoros, texasi akcentussal beszélő hadnagyot alakító Brad Pitt mellett feltűnik az ifjú francia tehetség, Mélanie
Laurent, aki a mozitulajdonos Shosannát alakítja, Eli Roth, a
brutális horrorfilmjeiről hírhedt rendező (aki már QT korábbi filmjében, a Halálbiztosban is egy kisebb szerepet kapott)
és a korábban csak tévéfilmekben és sorozatokban szereplő
osztrák színész, Christoph Waltz, aki a kegyetlen SS-tiszt, Hans
Landa megformálásáért az idei Cannes-i Filmfesztiválon elnyerte a legjobb férfi főszereplő díját.

A kitűnő színészek mellett QT filmjeire jellemző, hogy
műfajkevercseket készít, azaz egyszerre több zsáner elemeit
gyúrja egybe, majd játszik el az arányokkal. A Kill Billben például a chanbara és a western, míg Halálbiztosban a trancsírozós
slasher és az autós üldözés találnak egymásra. A Brigantykban
ezúttal a rendező által nagyra becsült olasz spagetti western
keveredik a második világháborús tematikával, melynek eredménye egy elegáns, Morricone-zenékkel és a vadnyugati filmekre jellemző beállításokkal operáló mozi lett. További erőssége az új alkotásnak a filmes utalásokban rejlik, melyek most
nem a hatvanas-hetvenes évek filmművészetéből, az új hullámos és a trash darabokból, hanem többnyire a korabeli német
alkotásokból kerültek ki. Első nézésre talán sűrű lehet a számtalan idézet és önutalás (a Kill Billből is találhatunk párat) azonban pár hónap még, és lassan ezek a művek is bekerülnek a QT
fanok tudatának filmes lexikonjába.
Apropó filmek: mint az már a mester előző kultdarabjaiból
is kiderült, Tarantino szenvedélyesen rajong a moziért, alkotásaiban direkt és rejtett módon maga a filmek világa kel életre.
Közismert, hogy régen videotékásként dolgozott, míg manapság befutott rendezőként saját filmfesztivállal büszkélkedhet. A
Brigantykban a mozi szeretete és a filmek ereje közvetlen módon is megjelenik, QT bebizonyítja, hogy a mozgókép akár
még a huszadik század legdiktatórikusabb elnyomó hatalmával szemben is képes felvenni a harcot. Nem hiába: a filmtörténet során számos mű bizonyította, hogy szerepe nem csupán
a nézők szórakoztatására szorítkozik, hanem annál jóval többre vállalkozik. A Brigantyk ezt a tényt tökéletesen demonstrálja, Shosanna mozijában maga a film válik a történelmet alakító
erővé. Feltehetjük a kérdést: kívánhat-e ennél többet egy filmrajongó?
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Kedvezményes szabadidős lehetőségek
Mozi
Ha szeretnél megnézni egy filmet, nem muszáj beülnöd az
egyik drága Palace moziba, hiszen a művészmozik mindegyiknél jutányosabb áron kínálnak jegyet! 1000 Ft és 580 Ft közül
melyiket választod?
• Puskini (1053 Budapest, Kossuth L. u. 18.)
• Művész Mozi (1066 Budapest, Teréz krt. 30.)
• Toldi Mozi (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36–38.)

Strand

gára a Zugló TV-hez (1144 Bp. Ond vezér park 5/z)! Megközelítés: az Örs vezér térről a 81-es trolibusszal 2 megálló. Itt 10 százaléktól akár 45 száazlékig terjedő kedvezményt is igénybe vehetnek az ELTE-s hallgatók.
A squash is kedvezményes a 1149 Bp. Szugló utca 60-62. címen!
A
sportolási
lehetőségekről
bővebb
infót
Balogh
Viktortól
(tel.:
06-20-936-8463
e-mail: bavic@freemail.hu) kérhettek, aki szívesen áll rendelkezésetekre.

A budapesti gyógyfürdők közül jelenleg kettő nyújt kedvezményt egy-egy bizonyos napra, így jobban megéri, mintha teljes áron mennél egyet úszni, pancsolni.
A Csillaghegyi Fürdő (1038 Budapest, Pusztakúti út 3.) pénteken akciós, jegyár: 800 Ft. Megközelítés: tömegközlekedéssel – Szentendrei HÉV-vel és 42-es autóbusszal.
A Dagály Fürdőbe pedig (1138 Budapest, Népfürdő u. 36.)
hétfőn csupán 1100 Ft-ért léphetsz be. Megközelítés: tömegközlekedéssel – 3-as metróval, 1-es villamossal, 133-as autóbusszal.

Sport
Ha mozogni vágysz, nem jöhet más szóba, csakis a TáTK-os
sportlehetőségek. Ha szeretnéd levezetni a feszültséget, ha
mozgásigényed van vagy csak egyszerűen vágysz egy jó csapatra, jelentkezz focira, kosárra, röplabdára vagy jelentkezz jó-

Színház
Elmennél egy darabra kicsit kulturálódni, de a pénztárcád nem
túl vastag? A Nemzeti Színházban minden egyes diákigazolvánnyal egy darab kedvezményes – 1000 Ft-os – jegyet válthatsz az Oresztész, a Hermelin és az Oidipusz című darabokra!
A Vígszínházban bérletet 20 százalékos kedvezménnyel vásárolhatsz, ha felmutatod a diákod!
Ezentúl érdemes keresgélni, mert értékes darabokra lelhetsz kisebb színházakban, mint például a Bárka Színház, a
Pinceszínház stb.
Böngéssz, nézelődj és ha egyéb kedvezményes lehetőségeket
ismersz, kérlek, küldd el nekem a goczeagi@gmail.com email
címre. Tegyük közhírré a szuper lehetőségeket!
Ági

H irdetés

Részletek: http://www.bof.hu

Sport, játék,TápKontúr

Feltámadás a második félidőre
Szeptemben 22-én, kedden este nemcsak a „kritikus tömeg” aratott
osztatlan sikert. Az éj leszálltával a csepeli Gróf Széchenyi István
Általános Iskola mágnesként vonzotta az ELTE futballcsapatait.
Karunk 2004 óta büszkélkedhet saját focicsapattal. A Társadalomtudományi Kar indulásakor a diákok egészségének megőrzése érdekében a hallgatóknak az „Általános testnevelés” című
kurzust kellett teljesíteniük két féléven át. Aki volt annyira leleményes, felvette a labdarúgást – ezáltal biztosítva magának a
„kitűnő” érdemjegyet (persze nem „érdemtelenül”: az edzéseken és meccseken elvárták tőlük a megjelenést és kitartást). A
kötelező testnevelést ugyan napjainkra már eltörölték, de bátor ifjaink zöme szerencsére ott ragadt azóta is a gyepen.
A TáTK egyik csapata (Jánosi Imre edző vezetésével) a
Szoci-foci nevet viseli. Karrierjük kezdetén D-ligásként nem
akadt ellenfelük, a csapat veretlenül került át a soron következő C-osztályba. Ebből a felsőbb kategóriából a csoport másodikként lépett föl a másodosztályba.
Valahol itt kezdődött a kedd este története. A Szoci-foci
idén második meccsét játszotta, ezúttal a Pontlopók csapata
ellen.

Vetélytársunk az első félidőt öt góllal zárta. Nekünk két sikeres gólpasszal ért véget a 25. perc. A közel egy perces szünet
alatt lezajló térfélcsere azonban csodát művelt a csapatunkkal!
A gólzáport Dogru Samet nyitotta, és „Micsoda góóól!”, a 7:5ös végeredményt Dudinszky Nándor, Horváth Szilárd és Selley
Gábor egészítették ki a második félidőben.
22:00, a meccs véget ért, a Szoci-foci megszerezte idei első
győzelmét. Fiaink büszkén, emelt fővel távoztak a pályáról további nyert meccsek és az összes tag hétfői edzésen való megjelenésének reményében.
Következő számunkban összeállítást olvashattok majd a
csapattagokról, név szerint: Ágoston Viktor, Benedek István,
Dogru Samet, Dudinszky Nándor, Horváth Szilárd, Jánosi Imre,
Nagy Gergő, Páli István, Satek Zoltán.
További bravúros játékot kívánunk a fiúknak! Mi pedig
menjünk, és szurkoljunk nekik!
Ancsa

Katonák, avagy szendvics másképpen
Hozzávalók:
•
•
•

1-2 kifli
kolbász (lehetőség szerint igazi, szárított házi J)
trappista sajt

Itt a szeptember, ami a kollégisták számára azt jelenti, hogy
vége az Anyu főztje nyújtotta kulináris élvezeteknek. A gondosan becsomagolt vasárnapi ebédmaradék a hét közepére már
elfogy, de nincs kedvünk szendvicsen élni a hét hátralévő részében, sok pénzt költeni pedig pláne nem akarunk. A polcon

viszont mindig akad egy-két párnapos kifli és egy kis száradni
készülő sajt. A megoldás: dobjuk fel a szimpla szendvicsünket
egy kis változatos elkészítéssel. Kedvenc ételem kiskoromban
a „katona” volt, amiből temérdek mennyiséget el tudtam fogyasztani, miközben édesanyám fáradhatatlanul gyártotta nekem a falatokat. Bár az alapanyagok szendvicshez valók, de a
„katona” más, több mint egy szimpla szendvics, és bár az elkészítése nem feltétlenül, de az elfogyasztása mindenképpen élvezetesebb.

Elkészítés:
A kifliket és a kolbászt karikára vágom, a sajtot felkockázom,
és „alul kifli, rá kolbász, a tetejére sajt” felállásban fogpiszkálóra tűzöm őket. Ízlés szerint majszolhatunk mellé zöldséget.
A pénztárca megkímélése érdekében kolbász helyett jóféle
konzerv löncshússal is elkészíthető. Ja, és az sem utolsó szempont, hogy a katonák tökéletes sör-/borkorcsolyának bizonyulnak baráti összeröffenéseken. Jó étvágyat hozzá!
Vera
H e l y r e i g a z í t á s
Előző számunkban tévesen szerepelt a recept címe:
nem tavaszi tojáskrémet, hanem guacamolét készíthettetek. A hibáért elnézést kérünk.
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TátKontúr játék

A Becstelen brigantyk című film előtt tisztelgünk a következő játékkal. A szövegben olyan filmek címei vannak elrejtve, amikhez
Quentin Tarantinónak valaha bármilyen köze volt, akár színészként, akár forgatókönyvíróként, rendezőként vagy producerként. A
kérdés mindössze annyi, hogy hány film címe található a szövegben, és melyek ezek? A helyes megoldásokat a tatkontur@gmail.
com e-mail címre várjuk, s a nyeremény egy ELTE-s póló lesz!

Drága Quentin!
Köszönöm a legutó
bbi leveledet, és bo
csáss meg, hogy ilye
sokáig késtem a vála
n
sszal. Kicsit összecs
úsztak a dolgok,
és mindig csak tervez
gettem, hogy írok, de
sosem volt időm
leülni és ténylegesen
válaszolni Neked –
de ennek most vége.
Az egész szeptember
elején indult, amiko
r beköltöztem a
kollégiumba. Válas
zthattam négy szob
a közül, és őszintén
nehéz volt a döntés
, de végül elhatározt
am magam. Azt nem
sejtettem persze, hogy
míg a hétköznapi él
etem reggel kezdődik
és este véget ér, a koll
égiumban ez alkony
attól pirkadatig
tart. Most igazán ku
tyaszorítóban vagyo
k, talán a motel lenn
megoldás.
e
Nem mintha nem ér
ezném jól magam, er
ről szó sincs, csak h
elért a szabadság vi
át
hara, újra önálló és
független lehetek,
és ezt nem könnyű ke
zelni. Még nem tudo
m, ki nevet a végén.
Néha az lenne a legj
obb, ha csendben ül
hetnék, több tucat
ponyvaregénnyel körü
löttem, de erre most
anában nem lesz
időm, az halálbizto
s.
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Annasára

K ép : H ann A ndr
ás

Vérfagyasztó lesz ez
az év, már csak vala
mi tiszta románc
hiányzik – de erről
majd a következő le
velemben.
Minden jót, milliós
zor ölellek:

