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Nyitány
Ilyenkor valahogy semmi
sem szegheti kedvem. Ha
itt a nyár, valahogy minden
más. Perzselő napfényben
nézem az érettségizők izgatott arcát a villamoson,
a lehűlni próbáló, megrakott szatyrokkal hazasiető
dolgozó anyukák szemét
a metrón, a sapkás csecsemők kipirult bőrét a
babakocsiban, boldogan
futkározó gyerekek repdeső karjait a szökőkutak környékén, az
öltönyös üzletemberek nyakkendőlazító és inggomboló mozdulatát, az idősebb nénik gravitációt meghazudtoló kalapjait a
parkban, a magukat legyezgető öreg bácsik szélben meglibbenő haját, a tini lányok ultrarövid forrónadrágját, a fiúk feliratos baseballsapkáit és a családapák szandálba bújtatott zoknis
lábát. Mindent megszépít a forróság, s annak a tudata, hogy
vége, megint vége, nincs már vizsgaidőszak, nincsen ideges
„utolsópillanatbantanulás”, meglepettség, megkönnyebbülés
vagy felháborodás a kérdések láttán, őrjítően hosszú sorban állás jegybeíratásnál, vagy bosszankodás az indexleadás időpontja
miatt. Itt a nyár, irány a Balaton, a tengerpart, a nagyszülők, a
barátok lakásai, a fesztiválok vagy a nyári munka. Nem keserítenek el a tülekedő emberek és ordító gyerekek a vízparton,
a vérlázító árak a lángososnál vagy hotdogosnál, a zuhogó eső
és sárdagonya a sátrak környékén koncertek előtt vagy az értetlenkedő főnökök. Nevetek, ha leöntenek a pulton keresztül
borral, ha a söröshordó pont előttem fogy ki, ha a vendég már
harmadjára jön vissza reklamálni, hogy nem ezt a szobát kérte/
nem ilyen fagyit akart/nem pont 4cl a Becherovkája. Nyári szerelmek, naplementék, kacagások, fürdőzések, koktélok, utcazenészek, spontán bulik és barátságok lebegnek a szemem előtt
harag helyett. Hiszen nyár van...
Balogh Mariann
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ZéTéM (Zenés-TáTK-os Mulatság)

I. évfolyam, 11. szám 2009. június 29.

LEN - Egy ott „dolgozó” szemével
Előre szólok: ebből a beszámolóból sok minden kimarad, köszönhetően annak, hogy - ahogy már a
címben is írtam - dolgoztam. Azt kérdezitek, hogy
mit? Legyen elég annyi, hogy pakoltam, végül is nem
erről kell, hogy szóljon a cikk.

A második napon már tényleg dolgoztam, de azért
sikerül több koncertet is meglátogatnom, többek között
Kozsóék fellépését, amin még „sztárvendég” is volt. Kérek mindenkit, hogy aki tudja ki volt az a nő, az írjon
nekem, vagy szóljon, mert én nem csak a nevét nem
tudom, de még látni se láttam soha, az biztos! Mindig
leszólom az ehhez hasonló zenekarok föllépését, de (szégyellem bevallani) ez a koncert tetszett, persze nem a zene
miatt. Nagyon jó hangulat kerekedett a Kisszínpadon,
megmozdulni sem lehetett a sátorban. A nap többi fellépőjéről nem tudok sokat mondani, a Beat Dis számomra
meglepően jó volt, a PASO természetesen teltházas, és
tartok tőle, hogy sose fogják megunni őket az emberek.
Az Erős Pistáról meg úgy, ahogy volt lemaradtam, nem
is hallottam őket soha, de azért fölhívnám a figyelmet
arra, hogy ilyen szerencsétlen névválasztással ritkán találkozhatunk.
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Az igazat megvallva az első este csak az Egyetemi
Zenekarok Találkozóját figyeltem. Tömeg nem volt jó
ideig, legalábbis addig, amíg haza nem mentem, bár
állítólag a végén a „sztárfellépő” Animal Cannibals-ön
már csaknem megtelt a sátor. Az érdektelenség szerintem nem is meglepő, egyrészt a zenekarok beállása annyi
időt vett igénybe, mint maga a koncert, másrészt látszott
több zenekaron is, hogy nem túl gyakorlott előadók. És
az időjárás is lehetett volna jobb. Nem is akarok hosszan
írni erről az estéről, inkább csak kiemelném a számomra
legjobb és a legrosszabb együttest. Kezdjük az utóbbival,
a Katz lelketlen, unalmas, „műmájer” énekessel előadott
rockabilly-t játszott. Végig az volt az érzésem a koncertjük alatt, hogy azt hiszik, mindent tudnak erről a műfajról, pedig nem. Csak azt tudom mondani, ezt a műfajt
nem technikai okok miatt nehéz eljátszani. A legjobb
élmény a Napfény Presszó volt, amit remélem más kari
buliban is látunk még. Összeszokottak, és nagyon jó zenét játszanak, tényleg képesek beindítani a bulit. Sajnos
utánuk már nem bírtam tovább az állandó várakozást,
és hazaindultam, pedig másnap mindenki ódákat zenget
Qka MC-ék fellépéséről.

A harmadik napon végre kedvezett az időjárás a rendezvényre kilátogatóknak. Ezt a napot az AB/CD-vel
kezdtük, őket hallgatva lettem biztos abban, hogy akármilyen „proli” rockot is játszik az AC/DC, az eredetinél
nem lehet jobb senki. Mindazonáltal jó koncert volt, és
a lelkem is megnyugodott, ha már a márciusi 23-i budapesti koncertjükre nem jutottam el.
A tribute-zenekar után a celebekkel megtámogatott
Stylaw következett. Az együttesről biztosan fogunk még
hallani, és nem is csak a két „majdnem híres” tévés tagja miatt. Ott tartanak most, mint ahol a Kaukázus állt
tavaly-tavalyelőtt, még talán a Szakkollégiumok Éjszakáján is: felülről súrolják az underground határait (már

ha ilyenről beszélhetünk). A Kaukázus viszont mára már
az egyik legmenőbb hazai együttes lett, nem is csodálkozom, hogy a sátorból a ki- és bemenet enyhén szólva
is korlátozott volt, be sem jutottam. Így lemaradtam a
Besh o droM-ról, és csak az Irie Maffia végére értem vis�sza, amin szintén óriási tömeg volt. Pedig nem is a teljes banda volt ott, mint azt eredetileg hirdették, hanem
csak Soundsystem. Ennek persze nem örültem ennek, de
aztán a sátorba belépve meglepődve tapasztaltam, hogy
Sena - az egyik legszebb hangú magyar énekesnő - azért
itt van. És belegondolva egy Irie Maffiába Busa nélkül,
egészen jó kedvem lett.
A koncert után pedig kezdődött a buli hajnalig, persze nekem és társaimnak nem, sokkal inkább a pakolás
délig, de erről már inkább nem számolok be, pedig tudom, milyen óriási igény lenne rá. Talán majd legközelebb!
saxa

ZéTéM (Zenés-TáTK-os Mulatság)

Szorgalmi időszak - záróbuli
Hipotézis
Hatalmas partira számítunk, feltehetőleg a vizsgák előtti legnagyobb pörgésben lehet részünk. Minél többet
iszunk, annál jobb a hangulat.
Figyelmeztetés
Ne add meg a számodat akárkinek! Ne hagyd magad tapogatni bárkinek! (bëlga)
Van-e összefüggés a két változó között?
Mivel az alkoholszint négyzet szignifikanciája 0,000,
tehát kisebb, mint 0,05, ezért elvetjük az alkoholszint
négyzet nullhipotézisét, tehát van összefüggés a két változó között.
Milyen erős az összefüggés a két változó között?
A vodka alkoholszintje 37,5%, tehát a változók között
erős összefüggés van.
Függő és független változó
A független változó az ital, a függő pedig a hangulat.

Elemzés
A Kamra nevű oszlopban a bulizók nagy arányban a
pultot közelítették meg, kisebbik hányaduk a fotelekben
foglalt helyet. Minél többet táncoltunk, annál gyorsabban telt az idő. A jókedvű, mulató nép szignifikánsan
nagy részt magyaráz a vizsgaidőszak közeliségének heterogenitásából. A csocsóban ugyanannyi golyó eredményezett gólt, mint amennyivel játszottak. A szomszédok
hangulatát nagyban befolyásolta a téren éneklő kórus.
Végkövetkeztetés
Hipotézisünk beigazolódott, a vizsgák előtti
„ereszdelahajam” sikeresnek mondható! Az ital men�nyisége valóban hatással volt a hangulatra, aminek eredményeképpen emlékeimet csupán SPSS-es elemzés formájában tudtam megírni. Minél jobban eljössz a jövő
évi partira, annál jobban lehetsz Te is részese a fergeteges
mókának!
		

Ági
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ZéTéM (Zenés-TáTK-os Mulatság)

I. évfolyam, 11. szám 2009. június 29.

Érdekel a politológia?
Nyári Egyetem és Tábor 2009

Immár harmadik alkalommal kerül megrendezésre a
Politológus Hallgatók Országos Egyesülete és a Politikai Párbeszéd Társaságának közös szervezésében,
a Politológus Hallgatók Nyári Egyetem Tábor Balatonfüreden a Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző
Iskola és Kollégiumban.
Ha egy olyan helyet keresel a nyárra, ahol meghallgatják a véleményed, ahol strandolás közben válthatod
meg a világot, ahol neves szakértőktől, politikusoktól
hallhatod a napi politika történéseinek hátterét akkor
köztünk a helyed. Gyere augusztus utolsó hétvégéjén
(26–30.) Balatonfüredre kikapcsolni, lazítani és egy hatalmasat bulizni az évkezdés előtt szigorúan a szakmaiság
jegyében.

Hogyan is épül fel ez a mulatság, és mi benne az egyedülálló? Nos, minden évben egy aktuális témát járunk
körül – idén az Európai Parlamenti Választás eredményének elemzése a téma – mind bel- mind külpolitikai
szempontból –, továbbá az Európai Unió jövőjéről, Magyarország szerepéről és kilátásairól beszélgetünk majd
meghívottjainkkal.
Természetesen nem csak a szakmában már nevet
szerzett emberek szónoklatait kell hallgatnod 4 napon
keresztül, számos élvezetes programban is részt vehetsz,
úgymint a „tudományos vetélkedő”, focibajnokság,
kirándulás, kocsmapolitizálás, borkóstoló, strandolás, stand-up comedy, koncert – szigorúan szakmai
alapon.
Szóval ha úgy érzed, hogy hasznosan szeretnéd eltölteni a nyár utolsó hétvégéjét, fejlesztenéd a vitakultúrádat, elmondanád a véleményedet, de azért a lazulás is
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fontos, akkor jelentkezz a helyi alapszervezet képviselőinél (címeket lásd alul), és máris küldjük a részleteket,
a fizetési feltételeket stb. Természetesen a Politológus
Hallgatók Országos Egyesületének illetve a Politikai Párbeszéd Társaságának tagjai kedvezményes áron vehetnek
részt a mulatságban.
Ha szeretnél egy sokszínű, barátságos, politikailag
korrekt és szakmai közösséghez tartozni, akkor nézd
meg a honlapot (www.phe.hu), vagy keresd meg helyi

alapszervezetünk képviselőit (Páli István – pali@hok.
elte.hu; Balogh Mariann – mariannbalogh@gmail.com;
Isola Anna – isola.anna@gmail.com; Kökényesy Orsolya
– kokyorsi@hotmail.com), hogy részletes és mindenre kiterjedő felvilágosítást kapj.
Várunk Téged a magyar tenger partján, ahol jók a
borok és fontos a véleményed!
		

Kökényesy Orsolya

HökÉletes

ELTE TÁTK Záró-Alakuló Küldöttgyűlés
2009. május 14-én ült össze a TáTK záró, majd a választási eredmények alapján az alakuló és egyben elnökválasztó Küldöttgyűlése.
A záró Küldöttgyűlés egyhangúlag fogadta el a TáTK
HÖK Elnökségének féléves beszámolóját, valamint a
2009-es költségvetést, majd formálisan is elbúcsúzott az
Elnökség leköszönő tagjaitól.
Az alakuló Küldöttgyűlés rendhagyó módon igen rövid idő alatt lezajlott. Hugyák István, politológia szakos
hallgató, a tavalyi Választási Bizottság elnöke lett a levezető elnök az új HÖK-elnök megválasztásáig. Először a
Választási Bizottság elnöke, Tóth László számolt be pár
szóban az idei Küldöttgyűlési Választások zökkenőmentességéről. Majd felállt az új Ellenőrző Bizottság – Nyíri Tihamér elnökségével. A HÖK-elnöki posztra idén
egyetlen jelölt pályázott, Pálffy Dorottya személyében.
Elnöki programjának ismertetésében elmondta, hogy a
tavalyi évben egy egységes csapat kovácsolódott össze; a
kiszámítható és következetes döntéshozatal, valamint a
hatékony és egységes működés jegyében. A jövő évben

előtérbe kerülhet az innováció, a tudomány „divatba hozása”, a rendezvények sokszínűbbé tétele, valamint a szakos érdekképviseletek aktivizálása. Az előző év a megalapozásé és az egységesítésé volt – nem nélkülözve persze
számos újítást. A 2009/2010-es tanévben pedig a már
szilárd alapokról könnyebbé válhat a továbblépés.
A Küldöttgyűlés elsöprő fölénnyel, 21 igen szavazattal díjazta az elnöki programot, így ismét Pálffy Dorottya
lett a TáTK HÖK elnöke. A jelenlévő Cseszregi Tamás
EHÖK-elnök is gratulált a szép eredményhez, melyhez
fogható még nem volt a karon. A Küldöttgyűlés további
részében a frissen megválasztott elnök kinevezte az elnökségi tagokat és a referenseket, a küldöttgyűlés pedig
szavazott a bizottsági tagokról, megerősítette a referenseket posztjaikon, valamint döntött a Kari Tanács és az
EHÖK Küldöttgyűlés tagjairól. A tisztségviselők névsorát az alábbiakban olvashatjátok!
Gratulálunk a csapatnak, és jó munkát kívánunk az
elkövetkezendő évben! A leköszönő tisztségviselők munkáját pedig nagyon köszönjük; hiányozni fognak mint
munkatársak, és persze mint barátok.
		

Csilla

A HÖK tisztségviselői a 2009/2010-es tanévben
ELNÖK:

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG:

Pálffy Dorottya
(társadalmi tanulmányok BA, III. évfolyam)
elnok@tatkhok.elte.hu
tel.: +36 30/ 660 27 57

Elnök: Nyíri Tihamér
(nemzetközi tanulmányok IV. évfolyam)
ellenorzo@tatkhok.elte.hu
tel.:+36 30/768 90 68

GAZDASÁGI ALELNÖK:
Schultz Antal
(társadalmi tanulmányok II. évfolyam)
gazdasag@tatkhok.elte.hu
tel.: +36 30/497-39-47

Bizottsági tag: Isola Anna Georgina
(politológia IV. évfolyam)
ianka@freemail.hu
tel.: +36 70/546 58 92
Bizottsági tag: Göndör László
(alkalmazott közgazdaságtan BA I. évfolyam)
laci_gon@gmail.com
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Belügyi Bizottság:

Külügyi Bizottság:

Elnök: László Attila
(szociális munka BA III. évfolyam)
belbiz@tatkhok.elte.hu
tel.: +36 30/492 49 30

Elnök: Páldi András
(társadalmi tanulmányok BA II. évfolyam)
kulugy@tatkhok.elte.hu
tel.: +36 30/646 67 23

Könyvtár- és Jegyzetreferens: Bandula Julianna
(szociális munka BA II. évfolyam)
jegyzet@tatkhok.elte.hu
tel.: +36 30/631 98 97

Bizottsági tag: Krémer Sára
(társadalmi tanulmányok BA I. évfolyam)
ksarah@index.hu
tel.: +36 30/411 70 22

Bizottsági tag: Dudinszky Nándor
(szociológia BA I. évfolyam)
dudikiraly@citromail.hu
tel.:+36 30/ 627 35 91

Bizottsági tag: Ávéd Krisztina
(társadalmi tanulmányok BA I. évfolyam)
aved.krisztina@gmail.com
tel.:+36 70/458 13 39

Diákjóléti Bizottság:

Rendezvényszervező Bizottság:

Elnök: Petrik Csilla
(társadalmi tanulmányok BA III. évfolyam)
jolet@tatkhok.elte.hu
tel.: +36 30/ 768 90 87

Elnök: Kis Endre
(szociális munka BA III. évfolyam)
rendezveny@tatkhok.elte.hu
tel.: +36 70/361 82 52

Esélyegyenlőségi referens: Érchegyi Dorottya
(szociológia BA I. évfolyam)
eselyegyenloseg@tatkhok.elte.hu
tel.: +36 20/491 25 30

Kulturális referens: Gőcze Ágnes
(társadalmi tanulmányok BA II. évfolyam)
kulturalis@tatkhok.elte.hu
tel.: +36 20/555 51 75

Kollégiumi referens: Balog Péter
(szociális munka BA III. évfolyam)
kollegium@tatkhok.elte.hu
tel.: +36 30/624 54 97

Sportreferens: Balogh Viktor
(szociális munka BA III. évfolyam)
sport@tatkhok.elte.hu
tel.: +36 20/936 84 63

Kommunikációs Bizottság:

Tanulmányi és Tudományos Bizottság:

Elnök: Szatmári Ferenc
(társadalmi tanulmányok BA II. évfolyam)
komm@tatkhok.elte.hu
tel.: +36 70/321 72 58

Elnök: Czina Veronika
(társadalmi tanulmányok BA III. évfolyam)
tanulmany@tatkhok.elte.hu
tel.: +36 30/440 40 69

Bizottsági tag: Kovács Anna Sára
(szociológia BA I. évfolyam)
kovacs.annasara@gmail.com
tel.: +36 20/395 45 10

Tudományos referens: Czinderi Kristóf
(társadalmi tanulmányok BA III. évfolyam)
tudomany@tatkhok.elte.hu
tel.: +36-30/518 86 19
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Jogsérelmi referens: Bagyinka Krisztina
(társadalmi tanulmányok BA III. évfolyam)
jogserelem@tatkhok.elte.hu
tel.: +36 20/513 51 38

HökÉletes
A HÖK Elnökségének tagjai
a 2009/2010-es tanévben:

Leitner Gábor - szociális munka BA
liquiddrum@freemail.hu

»» Elnök: Pálffy Dorottya
»» Gazdasági alelnök: Schultz Antal
»» Belügyi Bizottság elnöke: László Attila
»» Diákjóléti Bizottság elnöke: Petrik Csilla
»» Külügyi Bizottság elnöke: Páldi András
»» Kommunikációs Bizottság elnöke: Szatmári Ferenc
»» Rendezvényszervező Bizottság elnöke: Kis Endre
»» Tanulmányi és Tudományos
Bizottság elnöke: Czina Veronika

Balog Péter - szociális munka BA
leftog@freemail.hu

A Küldöttgyűlés tagjai
a 2009/2010-es tanévben:

Emődi Máté - szociálpolitika
macika86@gmail.com

Kökényesy Orsolya - politológia
kokyorsi@hotmail.com
Várszegi Sándor - nemzetközi tanulmányok
sandor.varszegi@gmail.com
Packosz Zsolt - nemzetközi tanulmányok
packoszzsolt@gmail.com
Lajtai Mátyás - szociológia
lalajto@gmail.com
Papp Dorottya - szociológia
pappdora@gmail.com
Hetyési Krisztina - szociológia
dzsamina@gmail.com
Gőcze Ágnes - társadalmi tanulmányok BA
goczeagi@gmail.com
Czinderi Kristóf - társadalmi tanulmányok BA
kczinderi@gmail.com
Balogh Mariann - társadalmi tanulmányok BA
mariannbalogh@gmail.com
Krémer Sára - társadalmi tanulmányok BA
ksarah@index.hu
Bagyinka Krisztina - társadalmi tanulmányok BA
cristus88@hotmail.com
Ávéd Krisztina - társadalmi tanulmányok BA
aved.krisztina@gmail.com
Bandula Julianna - szociális munka BA
zacskosleves07@gmail.com

Szabó Mátyás Péter - szociális munka BA
mosogatole@gmail.com

Csillik Blanka - kulturális antropológia MA
cs.blanka@gmail.com
Lőrincz Dalma - doktorandusz
lorinczdalma@gmail.com
Major Brigitta - esti/levelező
majbin@gmail.com
Demjén Ildikó - szociális munka
mazsi38@gmail.com

Komáromy Dániel- alkalmazott közgazdaságtan BA
komadani@gmail.com
Dudinszky Nándor - szociológia BA
dudikiraly@citromail.hu

Az EHÖK Küldöttgyűlés tagjai
a 2009/2010-es tanévben:
Pálffy Dorottya
Petrik Csilla
Czina Veronika
Schultz Antal
Lőrincz Dalma

A Kari Tanács tagjai
a 2009/2010-es tanévben:
Pálffy Dorottya
Czina Veronika
Schultz Antal
Bandula Julianna
Isola Anna Georgina
Czinderi Kristóf
Hetyési Krisztina
Lőrincz Dalma
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I. évfolyam, 11. szám 2009. június 29.

Interjú Pálffy dorottyával, a Hallgatói
Önkormányzat újra megválasztott elnökével
A tanév végi Hallgatói Önkormányzati Választásokat
követően a Küldöttgyűlés 22 igen szavazattal ismét
Pálffy Dorottyát választotta meg HÖK-elnöknek. Az
Elnökkisasszonyt jövő évi terveiről, politikai szerepvállalásáról kérdeztük, különös tekintettel a közelgő
dékán – és EHÖK elnök választásra.

- Először is szeretnék gratulálni neked, elsöprő sikert arattál
a választásokon. Idén a tavalyihoz képest egyedüli jelöltként
indultál, ami már önmagában is meglepő volt. Mit gondolsz, minek köszönhető, hogy nem volt ellenjelölted, illetve
hogy ilyen óriási győzelmet értél el?
- Nagyon szépen köszönöm a gratulációt, de ez nem
csak személyes sikerem. Évek óta egy olyan csapat van
mögöttem, akik mind szakmailag, mind pedig emberileg támogattak, a sikereinket pedig együtt értük el. Az
ellenjelölt hiányát többféleképpen lehet értelmezni, de
idén a legfontosabb üzenete az volt számomra, hogy a
munka, amit elkezdtünk, jó irányba halad és élvezzük a
hallgatók bizalmát.
- Mik a terveid a 2009/2010-es tanévre? Miben szeretnél
változtatni a Hallgatói Önkormányzat működésén, hogyan
kívánod hatékonyabbá tenni a munkát?
- A tavalyi munkát értékelve egy új stratégia megalkotását látom szükségesnek, ami az újonnan felmerülő
problémákkal is foglalkozik. Az alapokat már leraktuk,
működésünk hatékony, minden esetben kiszámíthatóak
és következetesek vagyunk. Idén az innovációra törekszünk, hogy néhány példát említsek, „divatba” kívánjuk
hozni a tudományt, színesebbé és változatosabbá tesszük
a kari bulikat és a kommunikáció terén is új irányokba
nyitunk.
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- Ezen a héten lesz a dékán választás. Mik az elvárásaid egy
új dékánnal kapcsolatban? Melyik jelöltet fogja támogatni
a Hallgatói Önkormányzat?

- Az elvárásaink az oktatás szervezése és színvonala, a
belső működési mechanizmus vagy a hallgatókkal való
kapcsolat szempontjából is túl összetettek és bonyolultak, hogy itt túl részletesen taglaljam. A Hallgatói Önkormányzat arra törekszik, hogy olyan jelöltet válasszon
meg a Kar élére, aki megfelelő garanciákat tud nyújtani
számunkra, jó viszonyt kíván ápolni szervezetünkkel, és
ezen tovább lépve képes a tényleges együttműködésre.
- Tavaly sokszor volt szó arról, hogy a kari vezetés és a HÖK
között partneri viszonynak kellene kialakulnia. Ezek szerint az elmúlt évben ez nem sikerült?
- Azt, hogy nem sikerült partneri viszonyt fenntartani,
nem szeretném egyértelműen kijelenteni. Voltak konfliktusok, melyek két, sokszor ellentétes érdekeltségű fél
esetén természetesek, de ezek között akadtak olyanok
is, melyek teljes mértékben feleslegesek voltak. Célunk

HökÉletes
azonban továbbra is az, hogy a Kar érdekében törekedjünk a folyamatos partneri viszonyra, hiszen ez mindan�nyiunk érdeke.
-Nem csak kari szinten várható változás a közeljövőben, hiszen ősszel az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat is elnököt
választ. Lehet már tudni, hogy kik lesznek a jelöltek? Van
esetleg a jelenlegi elnöknek „kinevelt” utódja?
- Hivatalosan még nincsenek jelöltek, a szeptember közeledtével azonban már merültek fel nevek, ami nem az
egység hiányát, hanem az eltérő vélemények fontosságát
jelenti. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat alapvető
feladatának tartja, hogy egységesen és hatékonyan tudja képviselni a 30 ezer ELTE-s hallgató érdekeit, ezért
tartom szükségesnek közösen megtalálnunk a megfelelő
jelöltet.
- Meg nem erősített értesüléseink szerint a hallgatói érdekképviseletekből sokan Téged szeretnének EHÖK elnöknek.
Nem gondolkoztál azon, hogy magasabb szinten folytasd
érdekérvényesítő munkád?
- Ezt én sem kívánom megerősíteni, habár rendkívül
megtisztelőnek érzem az ilyen elképzeléseket, és azt, ha
erre a feladatra egyesek alkalmasnak látnak. Azonban
jelenleg szeretném folytatni az itt elkezdett munkámat,
hiszen erre köteleztem el magamat.

-Ha már Te nem indulsz, milyen elnököt szeretnél az
EHÖK élére? Szükség van-e változásokra, s ha igen, milyen
politikát vársz az általad támogatott jelölttől?
- Mindig szükség van a változtatásokra, hiszen állandóan
versenyben kell lennünk, szolgáltatásokat kell kínálnunk,
amellett, hogy az alapvető érdekvédelmi- és érvényesítői
feladatunkat ellátjuk. Az EHÖK élére egy olyan vezetőt tartanék alkalmasnak, aki egy kidolgozott stratégia
alapján tudja irányítani a szervezetet, nem fél változtatni
és új irányokba elmozdulni, aki a hatékony és egységes
működést állandóan szem előtt tartja.
- Szerinted milyen irányba halad ma a hallgatói önkormányzatiság? Mi várható a jövőben?
- Ez egy rendkívül nehéz kérdés, főként, hogy a hallgatói
önkormányzatiságot több szereplő alakítja, kari, egyetemi és országos szinten is. Az elmúlt években az viszont
egyértelműen látszik, hogy az alapvető feladataink ellátásán kívül, már komoly szolgáltatói szerepnek is meg
kell felelnünk.
- Köszönöm szépen az interjút! Még egyszer gratulálok.
Balogh Mariann

Szeretsz újságot írni?
Úgy érzed, hogy vannak közlésre érdemes gondolataid?

Akkor jelentkezz hozzánk!
tatkontur@gmail.com
Szeretettel várunk a TátKontúr csapatában!
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Én kussolok, te kussolsz, ő kussol...
itt mindenki kussol, de miért is?

Egy fiatal Kar életében nagyon nagy élmény leülni az
„öregekkel” és hallgatni a régi történeteket: hogyan
alakult meg a Kar, hogyan születtek a hagyományaink, hogyan lettünk azzá, akik vagyunk. Milyen volt,
amikor a hallgatók működtették a büfét, ahol csak
10 Ft volt a málnaszörp. Milyen nehéz volt átmenteni
a szeretett bútorokat az új épületbe (a piros kanapé
a 6. emeleten most is ott van Csákó tanár úr szobája előtt). Milyenek voltak a régi bulik, amik még
Marx&Spencer néven futottak. És egyáltalán, milyen
volt hangulat: az emberek nagy része ismerte egymást,
nagyokat beszélgettek az élet dolgairól (lehetett délután vagy hajnali két óra), s nem is volt kérdés, hogy
mindnyájuknak fontos érték volt a szabadság, az elfogadás, a megértés. Úgy hittem, hogy ezt a hangulatot, s ezeket az értékeket az új, kórházszerű épület
falai között is sikerült megőrizni. Emiatt még a sötét
folyosókra is jó érzés volt belépni a tavaszi napsütésből, mivel tudtam, hogy bennünk, akik itt vagyunk,
van valami közös, mégpedig az, hogy a nyitottság és
a tolerancia mindannyiunknak ugyanolyan fontos, s
ez jó érzéssel töltött el. Egészen addig, amíg Somlai
tanár úr meg nem kereste a Szakkollégiumot, hogy
elmondja, ő egészen mást tapasztalt.
Az országban elharapódzó egyre erőteljesebb intoleranciát, idegenellenességet, gyűlöletet és bűnbakkeresést
természetesen érzékeltük mi is. De jó volt abban a hitben élni, hogy a Karra ezek a nézetek nem szivárogtak
be, nálunk továbbra is fontos a megértés, a nyitottság
és a tolerancia, nálunk ciki rasszista érveket behozni a
diskurzusokba. Erre cáfolt rá Somlai tanár úr beszámolója, aki elmesélte, hogy több kollégájával egyetemben
azt tapasztalják, hogy a Kar hallgatóinak körében is kezd
megnövekedni az előítéletes, sőt rasszista megnyilvánulások száma. Korábban ezekben az esetekben a hallgatók
egyöntetűen felháborodva fejezték ki a nemtetszésüket,
s tették nyilvánvalóvá, hogy az ilyen beszédmódnak itt
nincs helye. Ma mindenki kussol...
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Vajon miért történik mindez? Miért válik egyre inkább elfogadhatóvá az előítéletes beszédmód? Miért nem
emel szót senki, akkor sem, ha az arcokra kiül, hogy nem

értenek egyet? Miért kussol mindenki? Te miért kussolsz?
Az ELTE Társadalomtudományi Szakkollégium tagjaiként úgy döntöttünk, hogy szeretnénk valamit tenni, úgy hisszük, hogy nem mehetünk el ezek mellett a
változások mellett szó nélkül. Így alakult meg a Kuss?!
Csoport, mely különböző programokkal – valós és virtuális térben egyaránt – szeretné felhívni a figyelmet a
párbeszéd és a kussolás megszüntetésének szükségességére. A csoport tagjai két célkitűzést fogalmaztak meg
markánsan, és amellett, hogy mindannyian egyetértünk
abban, hogy párbeszédre szükség van, nem szeretnének
kussolni és elkussoltatni sem. A két célkitűzés közül ki
egyikkel, ki másikkal azonosul jobban. A csoport egy ré-

sze fontosabbnak érzi, hogy újra egyértelműen toleráns
és elfogadó légkör alakuljon ki a Karon és egyértelmű
legyen, hogy az ELTE Társadalomtudományi Kara ezen
értékek mellett teszi le a voksát. Ehhez az kell, hogy bármilyen rasszista kijelentést tapasztalunk, ne menjünk el
szó nélkül mellette, és tegyük nyilvánvalóvá, hogy ezen a
Karon nem ez a norma. A csoport másik része ennél fontosabbnak tartja, hogy párbeszéd alakuljon ki a témáról,
hangozzék el minden vélemény úgy, hogy a felek meg is
értsék egymás álláspontjait.
A két célkitűzés persze nem függetleníthető egymástól. Minden olyan esetben reagálnunk kell, amikor erős

Interkultúra
kijelentéseket hallunk a témáról, amelyek reflektálatlanok maradnak. A vélemények szabadsága pedig mindig
fontos. A normáktól való félelem nem tesz valakit racionális és önreflexív gondolkodóvá, márpedig közös célunk, hogy a témát ilyen alapokon közelítsük meg.
Ezeknek a céloknak az érdekében a félévben igen
sok témában beszélgettünk meghívott vendégeinkkel –
szakértőkkel és a kirekesztettek csoportjainak tagjaival
egyaránt –, valamint a TáTK hallgatóival, oktatóival.
Szó esett arról, hogy milyen lehet zenész cigánynak vagy
szélsőjobbos zenekar vezetőjének lenni ma Magyarországon. Rámutattunk arra, hogy valójában nem lehet
milliókat keresni 6 gyerek megszülésével és a szocpollal,
utánamentünk a médiaerőszak jelenségének, elemeztük
a miskolci rendőrkapitány kijelentéseit, s megnéztük,
hogy milyen módon lehet érvelni az etnikai kérdéseket
feszegető vitákban.

A beszélgetések a következő félévben is folytatódnak.
Ha van témaötleted, szívesen szerveznél, vagy csak felkeltettük az érdeklődésedet, akkor írj nekünk a kussprojekt@
gmail.com címre. Megtalálsz minket a Facebookon és az
iWiWen is mint csoportot/klubot. Mindkét rendszerben
KUSS?! néven szerepelünk. Ha szeretnél többet megtudni rólunk és a programjainkról, akkor pedig látogass el a
honlapunkra! http://kuss.freeblog.hu/
A következő félévben találkozunk! És ne feledd, addig se kussolj!
A Kuss?! Csoport
Meixner Boglárka

„Én a hegyre, te a Völgybe”1
Kezdjük ott, hogy én már csak a fogyasztói társadalomhoz igazodott Művészetek Völgyébe csöppentem
bele, csak onnan ismerem a dolgokat – már amen�nyire. Ugyanis mint Völgylakó sosem használtam ki
teljesen a kulturális programok nyújtotta sokszínűséget – amit szerintem igazából nem is lehet, és ennek
megkísérlése is csak a mániákus, spontaneitást kizáró
programlátogatók fejében merül fel. Szóval kimaradtak a túrák, a színházi előadások, a kiállítások nagy
része is (volt, hogy be akartam menni a megnyitóra,
de nem fértem be – ezek után nem én vagyok a hibás),
de olyan is volt, hogy a programok helyett és a meleg elől inkább a hegyesdi bányatóhoz menekültünk.
Azonban stoppoltam sokat, koncertekre is járogattam, ittam is, mint mindenki más, meg persze magyarázkodtam félálomban, reggel a teheneket legeltető gazdának, amiért úgy gondoltam, egy estére igazán
sátrazhatok a földjén –szerintem sikerült átélnem a
Völgy sztereotípiáit képező élményeket.

Nekem már első alkalommal kicsit nagynak tűnt a
Völgy, sokszor úgy láttam drágán és hülyeségeket árulnak az út mentén az emberek, de az sem tetszett, amikor
kannásboros punkok próbáltak meg lehúzni. Ilyen szempontból úgy éreztem magam, mint más fesztiválokon.

KÉP: HIRADO.HU
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A szervezők a finanszírozási problémákon túl szeretnék
megállítani a fesztivál filozófiájával ellentétes ’elüzletiesedési’
folyamatot is.” (Forrás: www.kapolcs.hu; Márta István,
fesztiváligazgató, 2008. november 14. Utoljára megtekintve: 2009. június 3.)
Ezen nyilatkozatból leginkább az utolsó sor fogott
meg, gondolkodtam rajta, majd egy következő bejelentés
sorai még inkább elgondolkodtattak:

KÉP: COTCOT.HU

„Kedves Völgybarátok!
Köztudott, hogy a Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi
Egylet ebben az évben szünetelteti a Művészetek Völgye
Fesztivált. Mi azonban úgy gondoljuk – és tudjuk: Ti is –,
hogy legyen ’Valami’ idén is. És lesz!!!”
Lesznek kisebb-nagyobb, rövidebb-hosszabb programok Kapolcson, Monostorapátiban, Öcsön,
Vigántpetenden, Taliándörögdön, és lesz Völgytornác
Nagyvázsonyban!Reméljük, itt lesztek Ti is!” (Forrás:
www.kapolcs.hu; Göntér Gyula, polgármester, 2009.
május 24. Utoljára megtekintve: 2009. június 3.)

No, persze azért a Művészetek Völgye fesztivál közönsége
teljesen más, mint mondjuk a Szigeté. Valóban, itt egy
kicsit megvalósul a bölcsészek Woodstockja. Számomra
azonban ez gyakran még visszataszítóbban hatott, mint
mondjuk a Sziget részeges holland diszkósai.²
Amit ebből az egészből ki akarok facsarni, az két
dolog. Az egyik az, hogy mindazon problémák ellenére, amiket fentebb írtam (amikért elsősorban magamat,
aztán meg másokat kellene okolni, akik nem tudom
kik) jól és jobban éreztem magam Művészetek Völgyében, mint bármelyik másik fesztiválon. Valószínűleg (a
fentebb leírt általánosítható fesztiválos problémákkal
szemben) ez annak a „különbségnek” vagy egyediségnek
köszönhető, amiben más a Völgy, mint a többi nyári rendezvény. Ezért is sajnálom, hogy az idén nem lesz:
„Márta István az elmúlt napokban Kapolcson polgármesteri találkozón és az általa elnökölt helyi Kulturális és
Természetvédelmi Egylet közgyűlésén, majd a Merlin Színházban tartott völgyközönség-találkozón bejelentette, hogy
a Művészetek Völgyét 2009-ben nem tartják meg.
Az ország jelenlegi gazdasági helyzete miatt a jövő esztendőben valószínűleg már teljesen lehetetlen helyzetbe kerülne a kulturális fesztivál, ezért döntöttek a rendezvény
szüneteltetéséről.
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Elérkeztünk a második dologhoz, amit anno próbáltam facsargatni, az pedig egy kérdés. Milyen lesz az idei
Völgy? Ugyanis tavaly számomra érezhetően kevesebben
voltak (bár összesen 50 000 fő körüli volt a látogatottság, a Szonda-Ipsos szerint). Abban biztos vagyok, hogy
létezik egy „művészetek völgyéző” keménymag, aki így
is, úgy is ott lesz, csak azt nem tudom, mekkora magra
kellene gondolni? Egy olyan Völgyet képzeljek el, ami
mondjuk a legelején lehetett, ami a legendák szerint
meghitt volt még, vagy marad a nagy tömeg, megfosztva
focipályás koncertektől meg a filmvetítésektől? Azt hiszem, már csak azért is érdemes lenne lestoppolni, hogy
ezt kideríthessem.
Balla László
¹Érdemes feleleveníteni a magyar népdal további sorait is:
„…mégis úgy lesz mindörökre, szép virágszál nekem nyíltál,
megyek hozzád, jó lovam vár. Dobbants hát, járd a táncot, a
vidám kujavjákot, szaporán szedd a lábod, trallallallallallallall
allallallalla.”
²(Ne értsetek félre, nem akarok a minden kezdeményezést
fikázó ember szerepében feltűnni. Alapvetően nagyon tetszik a
Völgy gondolata és azzal is tisztában vagyok, hogy annak, miszerint a Völgy egy kicsit elüzletiesedett, legszebb bizonyítéka,
hogy én magam is eljutottam oda. Arról nem beszélve, hogy
azóta rájöttem, hogy magával a tömeggel van a bajom, nem
az emberekkel; a legjobban úgyis szűk baráti körével érzi jól
magát az ember, velük azonban bárhol).

Terítéken a tudomány

Woodstock és ami mögötte volt
Woodstock. A szó, a hely, az érzés, ami jelképpé vált.
Mindenkinek mást jelent. Van, akinek 1969 augusztusában összeverődött igénytelen csőcseléket, másoknak valóságtól elrugaszkodott örök álmodozókat,
de olyan is akad, akinek a reményeket, emlékeket,
elvesztett ifjúságot juttatja eszébe. Pedig Woodstock
ennél sokkal több. Egy olyan jelentéktelen kisváros
New York közelében, ahol több százezer fiatal „indult
harcba” a fegyverek, az elembertelenedett világ, elviselhetetlenül közönyös jóléti társadalom ellen.
40. születésnapját ünnepli idén minden idők legnagyobb hippifesztiválja. A Bethelben, 1969. augusztus
15-18-án megrendezett koncertsorozat kultúrtörténeti mítosszá alakult, üzenete a mai napig nem változott
az azóta születő fiatal nemzedékek számára: a zene és
szeretet összefonódása, a békés egymás mellett élés, tolerancia, testvériség és az erőszak megvetése. A zenei és
kultfesztivál akkori résztvevői ma már cseppet sem fiatalok, azonban mindannyian a hippi kultúra örök zászlóvivői maradnak. S hogy hogyan kerülhetett sor egy
ilyen óriási rendezvényre a keleti parton? Mindjárt látni
fogjuk.
1967 januárjában San Fransisco-i Golden Gate
Parkban megtartották az első Emberi Együttlét fesztivált
(Human Be-In –t), mely egyszerre volt zenés tüntetés a
békéért és a szabad szerelemért, valamint a kultúráért. Ez
az esemény, mint egy láncreakció, vezetett az Egyesült
Államokon végigsöprő gyülekezési és tüntetési lázhoz.
Ezen a nyáron történt az is, hogy közel kétszázezer fiatal tódult be az ugyancsak San Fransisco-ban a HaightAshbury negyedbe szeretetet és békét keresve – virággal
a hajában. Az amerikai egyetemi ifjúság teljes szívével és
lelkével állt ki a nemes eszmék mellett – itt már világmegváltásról volt szó, nem csak egyszerű tüntetésről. Az
az erősödő békevágy, mellyel a hippik elutasították a vietnámi háborút (s ezzel együtt az azt irányító és lehetővé
tevő amerikai rendszert), tette leginkább szimpatikusabbá mozgalmukat az emberek szemében. Gyakran vettek
részt háborúellenes demonstrációkon, szabadelvű nézeteiket hirdetve. A hippik megtagadták, elhárították a késő
kapitalista társadalom- és államszerkezetet, annak összes
hatásterületein, a gazdaságban, a politikában, a kultúrá-

ban, a mindennapi életben. Elutasították mindazt, amit
a világ felkínál a szerkezetébe idomulni hajlandónak, de
béke- és szereteteszményük jegyében csak elhárítani törekedtek, rombolni soha. Polgár- és polgárosodásellenesek
voltak, háború- és fegyverellenesek, tüntettek a gyarmati
háborúk, a vietnami háború ellen. „Virággyermekeknek”
is nevezték őket. A szelídség, a türelem, a szemlélődés
és a piacgazdaság teljesítménykényszerének elutasítása
alapvető értékeikhez tartoztak.
A szabadság, mint vágykép, mint az egyént, a csoportot, a közösséget, a társadalmat, a világot megváltó eszményi állapot létezett a hippik tudatában, s úgy érezték,
az állampolgárok világszerte álszabadságban élnek, ami
még rosszabb, mint a nyílt, tételes szabadságkorlátozás.
Ebből az álszabadságból léptek át a hippik az önmaguk
és csoportjuk által megteremtett totális szabadság világába. Ahol egyetlen, alapvető szabály uralkodott. „Tedd
azt, ami kedvedre való. És ne csinálj olyat, ami nincs
kedvedre!” Alternatív életformával kísérleteztek: a polgári magcsalád helyét kisebb-nagyobb közösségek vették
át, amelyek tagjai ésszerű munkamegosztással és szerepcserével látták el a háztartásvezetés és gyermeknevelés
feladatait.

A hippi ellenkultúra
Nem szabad azonban összekevernünk a hippiket
a szubkultúrákkal. A 60-as években San Franciscóból indult útjára a mára már klasszikusnak számító
hippimozgalom, amely a tabuk és kényszerek nélküli
szabad életformát és felfogást hirdette világszerte. A hippi mozgalom lényege az uralkodó kultúrával való szembenállás generációs elkülönülés alapján. A társadalom
egészével való konfliktust tartalmazza. (Yinger, 1960)
Olyan normatív rendszer, amely azt hangsúlyozza, miben
különbözik a csoport a társadalom egészétől. Az ilyen új
kultúraformák felmerülésének döntő feltétele hasonló
alkalmazkodási problémákkal küszködő, aktívan cselekvő személyek létezése, akik tényleges interakcióban (személyek közötti szóbeli vagy cselekvésben megnyilvánuló
kapcsolatban) állnak egymással.
Bár az ellenkultúrák a szubkultúrák számos jellemzőjében osztoznak, ezektől különböznek abban, hogy
kifordítják a domináns értékeket, illetve tagjaik bizonyos
jellembeli hajlamában is, beleértve akár nonkonformis-

15

Terítéken a tudomány
ta vagy deviáns viselkedésüket. Míg a szubkultúrák a
domináns értékek és intézmények „kompromisszumos
változatára” törekszenek, hogy megőrizhessék tagjaik etnikai, vallási, foglalkozás- és osztálybeli egyediségét vagy
a csoportidentifikáció egyéb vonásait (Parkin, 1971), az

I. évfolyam, 11. szám 2009. június 29.
egyén szerint gátló akadályokkal való szembenálláshoz
kapcsolódva alakulhatnak ki. Ez a szembenállás jelenthet
támadást is a technikai és a hivatali ellenőrzés, a családon, a munkaetikán, illetve az osztályon, fajon, nemen,
hitbéli meggyőződésen alapuló megkülönböztetés ellen.
Az ellenkultúrák nagy társadalmi problémákat, feszültségeket és dilemmákat (vagy fenyegető rendellenességeket) emelnek ki, dramatizálnak és jeleznek, s olyan
új, kollektív érzéseknek adnak hangot, melyek az uralkodó szellemiséggel ellentétesek (Slater, 1970). Ezáltal
a társadalmi változás folyamatának fontos aspektusaivá
válnak. Az 1960-as és 1970-es évek hippijei, akiknek abnormális viselkedését és életstílusát virágkorukban széles
körben elutasították, jelentős hatással voltak a hatalomhoz, interperszonális kapcsolatokhoz, szexualitáshoz való
domináns amerikai attitűdökre. Ráadásul bevett stílussá
vált számos nyelvbeli, zenei, öltözködésbeli és művészeti
újításuk a nagyobb társadalmon belül.

KÉPEK: COTCOT.HU, bendeati.blog.hu, borsa.hu, ylosom.blogter.hu

Woodstock
ellenkultúrák alternatív értékeket kívánnak biztosítani,
melyek körül új identitások és normák alakíthatók ki.
S míg a szubkultúrák tipikusan a nagyobb társadalom
hagyományos kisközösségeiben léteznek, és idővel lassan
alakulnak ki bizonyos történelmi és szerkezeti körülményekre adott válaszképpen, az ellenkultúrák hirtelen
jelennek meg, időben jóval közelebbi eredetű frusztrációkból és konfliktusokkal terhes helyzetekből. Az ellenkultúrák a szubkultúrákhoz hasonlóan nem független kultúrák, hanem a nagyobb társadalomhoz fűződő
dialektikus viszony jellemzi őket, s ettől elszakítva nem
is értelmezhetők igazán. Az ellenkultúrák mind
tünetei, mind pedig megoldásai társadalmi zavaroknak, kulturális válságnak, illetve a társadalomban mélyen megtapasztalt személyes frusztrációknak.
Megfordított értékeknek egész sorával azonosulhatnak az ellenkultúrák, azok a területek,
ahol a domináns értékekkel való szembenállás a
legélénkebb, az igazság, az etika és az esztétika
problémakörei (Musgrove, 1974; Yinger, 1982)
Egyes ellenkultúrák a transzcendentális tudás értékét hangsúlyozzák a tudományos és racionális megismerés útján szerezhető tudással szemben,
a megvilágosodást és a misztikus éleslátást az igaz megismerés és jótékony társadalmi változás egyetlen lehetséges
útjaként tekintve. Más ellenkultúrák a hierarchiával, a
kiváltságokkal, a hatalommal, a törvénnyel vagy egyéb,
az önmegvalósítást és a megfelelő életvitel elérését az
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A rendezvényt eredetileg a New Yorktól 50 kilométerre található Wallkillben akarták megrendezni, de a helyi
közösség heves tiltakozásba kezdett, így a szervezők végül
Bethelt jelölték ki helyszínül. Itt Max Yasgur farmer 243
hektáros magánbirtokán kaptak helyet a programok. A
szervezők maximum 60 ezres tömegre számítottak, de
már az első napon ennek négyszerese kért bebocsátást.
A fesztivál alatt 32 banda és énekes lépett föl a soul, a
rock, a blues és a népzene területéről. Olyan (később)
óriási sztárok énekeltek itt a közönségnek, mint Janis
Joplin, Jimi Hendrix, Carlos Santana vagy
Carlos Santana. Számos helyen próbálták
meg azóta újraéleszteni a fesztivált, mint például 1994-ben Magyarországon, mikor a ma
Sziget fesztiválunkat Eurowoodstock néven
rendezték meg.
Woodstock „népe” hitt abban, hogy a
rockzene erejével, fiatalok tömegével, béke és
szeretet hirdetésével, közös akarattal és hittel
szebbé lehet tenni a világot. Higgyünk mi is!
Balogh Mariann
Felhasznált irodalom
1. Huszár Tibor–Sükösd Mihály (vál.):
Ifjúságszociológia; Bp. , 1969.
2. Bíró Dávid: Ellenkultúra Amerikában; Bp., 1987
3. Sükösd Mihály: Hippivilág; Budapest, 1979
4. R. L. Taylor: Szubkultúrák és ellenkultúrák
(http://passzio.wplanet.hu )

Kül-Ügyes

Nyári egyetemek
Most, hogy beköszöntött a jó idő, mindenki elkezdte
tervezgetni a nyarat, és a tanuláson kívül más programok is helyet kaptak. A nyári egyetem hallatán
mindenkinek tanulásmániás, pihenni és bulizni nem
akaró, hiperaktív hallgatók jutnak eszébe. Pedig egyáltalán nem erről van szó! A nyári egyetem 2-4 hetes
utazást jelent Európa szinte bármely országába. Van,
ahol körbeutazzák a környéket vonattal vagy akár
bringával; van, ahol minden nap intenzív nyelvi kurzusokon lehet részt venni és van olyan is, ami valamilyen különleges témakört dolgoz fel. Az Európai
Unió támogat olyan nyári konferenciákat, diákrendezvényeket és egyetemeket, ahol az előre megállapított témakörök valamelyikéről van szó. 2009-ben
ilyen témakör például a sport, a zene, a színház vagy
a környezetvédelem.
A jelentkezéshez a Magyar Ösztöndíj Bizottságnál
vagy egy diákszervezetnél kell leadni a motivációs levelet
és a listát, hogy hova utaznál. Az elbírálás pedig már az
adott városban lévő szervezők feadata, akik egyébként
szintén fiatal egyetemisták. A résztvevőket motiváció,
nyitottság és érdeklődési kör alapján választják ki. Aki
szeret utazni, de unja a turistalátványosságokat, aki

Erasmussal, vagy más ösztöndíj-lehetőséggel akarja kipróbálni magát, annak tökéletes választás a nyári egyetem. Két hét elég egy kisebb projekt közös kidolgozására,
egy másik kultúra megismerésére, nyaralásra, bulizásra
és nem utolsósorban a megismerkedésre azzal a másik

30-40 egyetemistával, akik a nemzetközi program keretein belül ugyanoda kerültek, ahová Te. Azoknak, akik
angol nyelvterületre utaznának, jó lehetőségeket kínál
például a dublini egyetem, ahová egy hétre is lehet utazni. Németországba pedig a DAAD szervezeten keresztül
lehet kijutni. A rendezvények általános kommunikációs
nyelve az angol, így legtöbb helyen el is várják a közép-

fokú angoltudást, de egy ilyen utazás tökéletes alkalom a
nyelvtudás fejlesztésére is! Az érdeklődőknek segítséget
nyújt például az AEGEE diákszervezet, ami a Corvinus
Egyetemen működik, de minden 35 évnél fiatalabb
egyetemista vagy már diplomázott fiatal tag lehet 4.900
forintért, ami az éves tagsági díj (www.aegee-budapest.
hu). Nagyon sok lehetőséget találhattok a Magyar Ösztöndíj Bizottság honlapján is (www.möb.hu). Töltsétek
aktívan a nyarat, utazzatok és bulizzatok külföldön!
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Szeretlek (a világ majdnem összes nyelvén)
Akárhová is mész nyaralni, nem árt, ha tudod, hogyan mondd el ott álmaid szerelmének, mit is érzel
iránta. Ezzel a kis útmutatóval segítünk, hogy a világ
bármely pontján is jársz, ne csak annyit tudj kinyögni: „ájlávjú”…
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Gröndland - ég elska ţig
Guarani - rohayhu
Guir - Kari Bari (férfi a nőnek)
Guir - Krai-Brai (nő a férfinak)
Gujarati - Hoon tane prem karun chuun
Haiti - mwen renmem’w
Hausa - Ina kau narka (férfinak)
Hausa - Ina kau narki (nőnek)
Hawaii - Aloha wau i’a oe
Héberül - Ani ohev otach (férfi a nőnek)
Héberül - Ani ohevet otcha (nő a férfinak)
Hindu - main tumse pyar karta hoon (férfi)
Hindu - main tumse pyar karti hoon (nő)
Hmong - Kuv Hlub Koj
Hokkien - Wa ai lu
Hollandia - Ik hou van jou
Hopi - Nu’ umi unangwa’ta
Horvátul - Volim te

KÉP: HOTDOG.hu

Arabul - Ana Behibak (férfinak)
Arabul - Ana Behibek (nőnek)
Albánul - Të Dua Shume
Amharic - Ene ewedechalu (nőknek)
Amharic - Ene ewedehalwe (férfiaknak)
Angolul - I love you
Asszám - Moi tomak bhal pau
Azerbajdzsánul - Men seni sevirem
Bari - Nan nyanyar do parik
Baszkul - Nere Maitea
Batak - Holong rohangku di ho
Bengál - Ami tomay bhalobashi (Ami tomake
bhalobashi)
Berber - Lakh tirikh
Bicol - Namumutan ta ka
Bisaya - Gihigugma ta ka
Bolívia - qanta munani
Bolgárul - ahs te obicham
Burma - chit pa de
Chamorru - Hu Guiya Hao
Cheyenne - Néméhotâtse
Circassian - wise cas
Creole - Mon kontan ou
Csehül - Miluji te
Dánul - Jeg elsker dig
Ekvátor - canda munani
Elven - Amin sinta lle
Eszperantó - Mi amas vin
Észtüé - Mina armastan sind
Fárszi - Tora dust midaram
Fárszi (persza) - Asheghet Hastam
Finnül - Minä rakastan sinua
Franciául - Je t’aime
Fülöp-szigetek - Mahal Kita (Iniibig Kita)
Gall - Tha gra’dh agam ort
Ghána - Me do wo
Gilbert - itangiriko
Gót - Idugi Ludugove Udagu
Görögül - Se agapo

Kül-Ügyes
Punu - ni u rondi
Quenya - Tye-melan’ne
Románia - Te iubesc
Samoan - Oute Alofa Ia Te Oe
Setswana - Ka gorata
Shona - Ndinokuda
Sioux (Lakota) - Techihhila
Sotho - Kegorata
Spanyolország - Te Amo
SrananMi lobi joe
Svédország - Jag älskar dig
Swahili - Nakupenda
Szerb - Volim Te
Szlovák - Milujem t’a
Szlovénia - Ljubim te
Tahiti - Ua Here Vau Ia Oe
Thamazigh - nekki hemlagh (nő férfinak)
Thamazigh - nekki hemlaghkem (férfi a nőnek)
Tigrinia - E fatuwaki
Tongan - Ofa atu
Törökország - Seni seviyorum

Tunézia - Ha eh bak
Tyroliul (Ausztria) - I liab Di
Ukránul - ja tebe kokhaju
Walesi - Rwy’n dy garu di
Wolof - Dama la nob
Xhosa - ndiyakuthanda
Yiddish - Ich libe dich (Ich han dich lib)
Yoruba - Mo ni ife re
Zazi - Ezhele hezdege
Zulu - Mena Tanda Wena
Zuni - Tom ho’ ichema

KÉP: otthonomerdely.freeblog.hu

Illonggo - palangga ta ka
Ilocano - Ay aya tenka
Indonéz - Saja kasih saudari
Írül - taim i’ ngra leat
Ishkibibble - Ibi Libove Yibou
Japán - Ore wa omae ga suki da (Férfi a nőnek)
Japán - Suki desu (az első találkozáskor)
Japán - Sukiyo (Nő a férfinek)
Javanese - aku tresno marang sliromu
Kachiy - anw toke pyaar karati (anw toke bowaj gurati)
Kambodzsa - Bong salang oun
Kanada (francia) - Je t’aime
Kanton - Ngo Oi Lei
Kapampangan - kaluguran da ka
Katalánul - T’estim molt
Kikuyu - Nigwedete
Kína - wo aě ni
Kisii - Ninguanchete
Lingala - Nalingi yo
Klingon (Star Trek) - qud’end
Korea - Tangshin-i cho-a-yo
Korzika - Ti tengu cara (nőnek)
Korzika - Ti tengu caru (férfinak)
Lancish - I Lovole Youan
Lao - Khoi huk chau
Lengyelül - Kocham Cie
Lojban - mi do prami
Luganda - nkwagala nyo
Luo - Aheri
Macedón - Te sakam
Madagaszkár - tiako ianao
Magyarország - Szeretlek
Málta - Inhobbok
Maori - kia hoahai
Mohawk - Konoronhkwa
Naguan -Mawaca bimcheepee
Ndebele - Ngiyakuthanda
Németül - Ich liebe Dich
Norvégia - Jeg elsker deg
Ojibwe - Niin Zaagii Giin
Olaszul - ti amo
Oroszul - Já ljublju tyibjá
Oshiwambo - Ondi ku hole
Otjiherero - Mbe ku suvera
Örményül - Yes Kezi Seeroom yem
Papiamento (Aruba) - Mi Ta Stimabo
Papiamentu (Curacao) - Mi Stima Bo
Patois (Jamaica) - Mi luv yuh
Portugál - Eu te amo
Portugál (Brazília) - Eu te amo
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Dropkick Murphys - The Meanest Of times
Born and Bred Records, 2007

Igazából ez a banda nem tartozik azok közé,
akiket nap, mint nap hallgatok, ám már
elég régóta érdeklődéssel figyelem munkásságukat. Mióta ismerem őket, azon voltam,
hogy idővel kezembe kerüljenek a lemezeik.
Így volt ez ezzel a koronggal is, mely kicsit
megkésve ugyan, de azért eljutott hozzám.

KÉP: melbourne.diarystar.com.au
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Az egész album egy iskolai csengő megszólalásával
kezdődik, melyet a „szabaduló” gyerekek hangja nyom
el, majd jön az első szám, a Famous For Nothing jó kis
induló riffje, melyet csak fokoz az egészén végigsöprő
“csordavolkál” (tudjátok, amikor egyszerre többen énekelnek, illetve ordítanak a mikrofonba) - amúgy ez jellemzi az egész albumot is. Kiemelném még az albumon
szereplő két punk himnuszt (Tomorrow’s Industry és
Vices and Virtues), mely mellőzi az ír hangulatot, és inkább a punk pörgős ám egyszerűbb világából él. Engem
személyesen egy melankolikus szám fogott meg, mely a
Johnny, I Hardly Knew Ya címet viseli. Fő érdekessége,
hogy egy ugyanerre a névre hallgató háborús nótára apellál, és talán ennek köszönhetően van benne az az energia
amely végigviszi az egészet.
Egészében véve nem tekinteném Dropkick-ék legerősebb alkotásának, főleg nem, ha az előző „The Warrior’s
Code” címre keresztelt albumhoz hasonlítom. Ennek
ellenére sikerült egy jó lemezt letenni az asztalra, mely
ugyan sok újat nem hozott, ám hangulatvilágában méltó
követője elődjeinek.
Attila

KÉP: farmaruv-svet.blogspot.com

Szóval, aki szereti a jó kis hangulatos kocsma zenét - az olyat, aminek kezdő hangjai
hallatán már érzed az első korty hideg sör ízét
a szádban, látod magad mellett a haverjaidat,
amint veled együtt alapozzák az este hangulatát, és mindezt egy füstös kis kocsmában,
önfeledten mulatozva – annak mindenképp
ajánlani tudom ezt a zenekart. Ugyanis ez a
bostoni banda pont ilyen zenét játszik, méghozzá nem is rosszul! Az album hallgatása
közben a kocsma-punk elsöprő hangulata árad
a hangszórókból megspékelve egy kis ír temperamentummal, melyet az olykor megszólaló
skót dudával még jobban fokoznak.

Ajánló

L-ÁL-VÁL-IVÁL [...] FESZTIVÁL!
Ahogy közeledünk a vizsgaidőszak végéhez (még
messze van, de van remény), egyre közelebb járunk
a fesztiválszezon kezdetéhez. Megkezdődtek a vis�szaszámlálások, ki mit szeret, kit mi érdekel, de mindenki alig várja, hogy valamelyik fesztiválra kijusson.
A teljesség igénye nélkül lássuk, mit kínálnak idén a
szervezők, hol mire lehet számítani.
A szezont a nagyobb
fesztiválok közül a soproni
VOLT fesztivál nyitja, idén
is hozzák a szervezők a már
megszokott, vegyes zenei
palettát. Marilyn Manson,
Limp Bizkit, Tankcsapda, Franz Ferdinand, 30Y,
Belga, Earth, Wind&Fire,
hogy csak a nagyszínpad
kínálatából csemegézzünk. A többi fesztiválhoz képest
(bár a viszonyítási alapom nem feltétlenül mérvadó) úgy
gondolom, a közönség itt a legtoleránsabb, legközvetlenebb. Amint a sátorban (!) kiejtettük a szánkon, hogy
kéne egy telefon, mert mindenkié lemerült, a szomszéd
sátorból egy érces mélybasszus, szolid másnapos beütéssel, átszólt: „Harmincas jó lesz, vagy felkeltsem a Lacit,
mer’ neki va’ Vodafonos!”. Persze nyilván elfogult vagyok, mert jó volt… De ettől függetlenül nagyon sok
pozitív tapasztalatban volt részem, és ha lesz lehetőségem, szeretnék visszatérni Sopronba.

Apropó gyep. Lesz idén is Reggae Camp, ahol a
Ladánybene 27 szeretettel várja a jamaikai ritmusok fanatikusait, és a meghívottak között aboriginál zenészek
is vannak.

Ha valaki nem
csak a koncert- és
buliáradatra vágyik,
Békéscsabán Sörfesztivál és
csülökparádé várja az érdeklődőket, lesz bábfesztivál,
macifesztivál, off-road, és idén megrendezik a XIV. Ehető Virágok Nemzetközi Fesztiválját. :)
A legfontosabb, hogy ha valaki megtalálta a helyet,
ahol a kedvére való zenék szólnak, jól érzi magát a helyszínen és szereti teljesen elengedni magát (úgy élni három napot, hogy semmi sem számít), mindenképp találkozzunk a nyáron (és ne az egészségügyi sátorban)!
Dudi

A nagyobb fesztiválok –
a teljesség igénye nélkül:
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Pannónia: máj. 28–31.
VOLT: júl. 1–4.
Sound: júl. 9–12.
EFOTT: júl. 14–19.
Hegyalja: júl. 15–19.
Campus: júl. 22–26.
Reggae Camp: júl. 29–aug. 2.
Sziget: aug. (10–) 12–17.
SZIN: aug. 26–29.

KÉP:ek: hallgassu.hu, tagok.hotdog.hu

Következik majd a balaton-parti party, ahol főleg a
gépzene szerelmesei tombolhatnak, Moby, Kraftwerk,
Underworld, Thievery Corporation, Röyksopp, Erick
Morillo, Carl Cox, David Guetta, Richie Hawtin zenéire, hogy itt is a nevesebbeket említsük. Bár ha őszinte
akarok lenni, a felét ha ismerem. Persze ez az én hiányosságom. A Soundon átélt tapasztalatok kevésbé mondhatók jónak, de azt mindenképp meg kell említenem, hogy
az egészségügyi sátor este detoxként is üzemel, az ellátás
elsőrangú, ezt a sors iróniájából személyes tapasztalatból
tudom. A legfurcsább, hogy úgy érzi az ember, mintha
a Hajógyári-sziget egy-két szórakozóhelyéről mindenkit
kizavartak volna a vízpart mellé, a gyepre.

Természetesen
lesz
idén Sziget is, ahol még
nem volt szerencsém tiszteletemet tenni, azonban
az
élménybeszámolók
alapján hatalmas hangulatra számíthatnék.
A meghívottak névsora szavatolja a kiváló
szórakozást
(Fatboy
Slim, Lily Allen, The
Offspring, The Prodigy,
Pendulum stb.).
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Gasztrománia

I. évfolyam, 11. szám 2009. június 29.

Grillezett saslik
Végre itt a nyár, ami számomra – a kulináris élvezeteket tekintve – egyet jelent a kerti főzésekkel, a szalonnasütésekkel, a grillezésekkel. Nincs is annál jobb,
mint kiülni a kertbe a családdal vagy a barátokkal,
és csapni egy jó kis grillpartyt. Most egy könnyen elkészíthető, látványos és finom étel, a saslik elkészítésének módját osztom meg Veletek. A hozzávalóknál
most egyáltalán nem fontos a mennyiség, hiszen a
maradékot külön-külön is fel lehet dobni a grillrácsra.

Hozzávalók:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ízlés szerint csirke- vagy sertéshús
csiperkegomba (nem konzerv!!!)
krumpli
kaliforniai paprika (sárga és piros)
vöröshagyma
cukkini
grill fűszerkeverék
fokhagyma
olívaolaj

KÉP: m.blog.hu

A húst kockára vágjuk, és – ha egy mód van rá –
már előző este bepácoljuk olívaolaj, zúzott fokhagyma és
grillfűszerek keverékébe. A krumplit és a gombát megtisztítjuk, és nagyobb kockára vágjuk. A többi zöldséget
szintén felkockázzuk. Fogunk egy hurkapálcát vagy fém
nyársat, és az összes hozzávalót szépen ráhúzzuk, tetszőleges sorrendben. Ezután már nincs is más dolgunk,
minthogy a grillrácsra helyezzük a saslikokat, és néhanéha megforgassuk őket, miközben az isteni illatokat beszippantva várjuk, hogy elkészüljön ez a nyárias vacsora.
A csirkének kevesebb, a sertésnek több idő kell. Köretnek friss salátát, esetleg a parázsba bedobott, héjában sült
burgonyát fogyasszunk.
		

Vera

Vicces falfirkák
• Légy kedves gyermekeiddel, hiszen ok választják ki
neked a szociális otthont.
• Ha azért vagyunk, hogy segítsünk másokon, akkor
minek vannak mások?
• Egy kutya olcsóbb, mint egy feleség. Kevesebbet
eszik és már bundája is van.
• Az egypúpú tevét az különbözteti meg a kétpúpútól,
aki akarja.
• Annyira tettrekész vagyok, hogy a nevem valójában
ige kellene, hogy legyen.
• Kicsi a bors, de tényleg.
• Aki fél az alkoholmérgezéstől, ne igyon mérgezett
alkoholt.
• Ne makacskodj, forogj együtt a földdel.
• Vannak olyan zebrák, akik a rács mögé is beállnak,
hogy fehér lónak lássák őket.
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• Nem a szemem nagy, a fejem kicsi.
• Piroska ment az erdőben és egyszer felkiáltott: Cica!
• Lejöttem a fáról, most már én is ember vagyok? kérdi a hernyó
• A kocogás azoknak való, akik nem elég értelmesek a
TV-nézéshez.
• Ha nem mész el mások temetésére, ők sem mennek
el a tiédre.
• A nő férfi nélkül olyan, mint a hal bicikli nélkül.
• Ha éhes vagy, nyalj sót, akkor szomjas leszel!
• Méghogy az úszástól jó alakod lesz! Nézd meg a
bálnákat!
• Egészen kiskoromban születtem.
• A tehén nem más, mint egy olyan gép, ami ihatóvá
teszi a füvet.
• Egy fecske nem csinál kisfecskét.

