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nagy hajósok voltak őseitek? Tartoztok ti valahová? Vagy mindenkié vagytok egy kicsit, de senkié sem igazán?
Kértek ti bármi mást a kaland kísértő ízén kívül az élettől? Leköt titeket bármi a mozgáson, változáson kívül? Egyre többen
úsztok szabadon országok, nemzetek között. Az egész világ
nyitva áll előttetek, de vajon otthon vagytok-e bárhol benne?
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Saját lelkem az otthonom, ami szabadon szárnyal az életem
tenben, végzetben, vagy bármi másban? Szerettek-e egész
életen keresztül, vagy tudtok nagyon szeretni abban az egykét órában, napban, hónapban, majd továbbállva már mást,
de megint teljes átéléssel? Keresitek-e magatokat az utazásban? Hiányoznak a gyökereitek, vagy tavasszal mindig máshol
nyílnak virágaitok? Mindenki előtt ott a lehetőség. Ki dönti el,
hogy elmegyünk-e innen, akár örökre? Saját magunk? Bátorságunk? Vagy egy felsőbb hatalom? Hisz mindannyian kalandorok vagyunk. Nap mint nap keressük az újat, változatosat,
mást… Vajon a válasz tényleg nem saját magunkban van?
Balogh Mariann
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Pipp

kép :

A keddi nap az Egyetemi Zenekarok Találkozójáé lesz, amikor is
a kisszínpadon hat ELTE-s kötődésű banda fog fellépni. Tekintsük át őket néhány szóban!
Az SOS! (Sketches Of Spain) Győrből érkezik, zenéjükben
visszaköszönnek a tipikus magyar alter stílusjegyei, melyet erősítenek a magyar szövegek. Hatásuknak a Cabernet Sauvignont
(gy.k. a bort) tekintik, ami elég sok mindent elmond és jó pontot jelent.
A Katz rockabillyt tol majd az arcunkba. Zenéjüket
hallgatva nekem elsőre a Ramones ugrott
be, ami klasszikus punkrock, de valószínűleg nem áll távol a Katz zenéjétől sem,
plusz kapunk egy jó adag rock ’n’ rollt is.
Élőben biztos, hogy táncba hívják az arra
fogékonyakat.
A budapesti North6 a metálosok körében ismerős név lehet. Fusions of Evil című albumuk nemrég jelent meg. A 2004-ben alakult
csapat modern metált játszik, hatásaik
között a Rage Against the Machine-t,
illetve a Korn-t említik meg, melyek
hatása tagadhatatlan. Zenéjük olyan,
mint egy jól irányzott ökölcsapás, ami
meg fogja dobogtatni a súlyosabb zenék híveinek szívét.
A szintén budapesti Ex-Noise
dallamos rockzenéje üde színfolt
a fellépők között. Angol szövegű,
érett muzsika ez, melyben maximális igényességre törekszenek.
Őket hallgatva – talán a női ének
miatt – Alanis Morrisette, illetve a ’90-es évek közepének olyan alternatív bandái ugrottak be, mint a Smashing
Pumpkins.
A VibeKillaz Crew Kőbányáról hoz el egy darab Jamaicát a
lágymányosi bulira. A tradicionális, roots reggae-t fűszerezik
egy kis magyar népzenével, ezáltal színesebbé téve az eleve jól
táncolható muzsikát.

Végezetül a Napfény Presszó fog garantáltan mosolyt csalni
a jelenlévők arcára. Az ő alterock zenéjük a karizmatikus frontembernek, illetve a jó szövegeknek köszönhetően fogja elvinni a pálmát. A napfény nemcsak nevükben jelenik meg, hanem
zenéjükben is. Igazi nyári fesztiválzene, ami élőben a legjobb
– garantáltan beindulós bulit fognak csapni.
A kedd esti programot az Animal Cannibals koncertje zárja.
Őket senkinek sem kell külön bemutatni. Szerdán és csütörtökön már két színpadon zajlanak majd az események, nevesebb fellépőkkel. 6-án a kisszínpadon az Erős Pista (Red Hot
Chili Peppers tribute), valamint Kozsó és az Ámokfutók fellépését
tekinthetitek meg. Előbbit nem kell magyarázni, az RHCP a ’90es évek egyik legfontosabb rockzenekara, számait mindenki
ismeri. Utóbbihoz meg nem szeretnék sok kommentárt fűzni,
szerintem a ’90-es évek leggázabb zenéjére rengetegen fognak
tombolni a sátorban. Ugyanakkor szánalmas, hogy az igényességen
ismét
az olcsó szórakoztatás kerekedik
felül. A nagyszínpadon szintén
két zenekar lesz látható/hallható. A hazai ska-revival atyaúristene, a PASO, illetve a Beat Dis,
akiknek trip-hop muzsikája
igazi unikum lesz a kétnapos
minifesztiválon. Csütörtökön a kisszínpadot az AB/
CD koncertje nyitja, akikkel
újraidézhetjük a márciusi
AC/DC koncertet, legalábbis
azok, akiknek volt szerencséjük jelen lenni.
Őket pedig a Stylaw követi, zenéjük igazi stíluskavalkád, ska,
reggae, hiphop, funk, punk, ez a
mixtúra be fogja indítani a táncos
lábúakat. A nagyszínpad három
csütörtöki mainstream fellépője
nem szorul bemutatásra. Zenélni
fog a pár éve még a Szakkollégium
Éjszakáján szárnyait próbálgató
Kaukázus, akik azóta is töretlenül
fejlődnek és gyártják az újabb slágereket. Fellép továbbá egy igazi
világzenei csemege, a Besh o droM,
valamint a reggae hívek aktuális kedvence, az Irie Maffia.
A koncertek mellett számos egyéb programot találhattok
majd, mindezt ingyenesen. Figyeljétek a plakátokat, valamint a
www.len.elte.hu oldalt is!

kép : napfenypresszo . hu , day. hu

Így hirdeti magát az a hagyományos május eleji rendezvény,
melynek helyszíne a Lágymányosi Campus területe. A frappánsnak egyáltalán nem, szellemesnek is csak erős jóindulattal nevezhető jelige az idei Lágymányosi Egyetemi Napokat takarja, mely
2009-ben a Corvinus, a Műegyetem és az ELTE evezőscsapatainak
Regattájával kibővülve igazi megabulinak ígérkezik. Május 5-7.
között senki ne tervezzen mást, hiszen színes programkavalkád
és nagyszabású koncertek várnak minket. Lássuk ez utóbbi kínálatát!

B alogh M ariann

Földön, vízen, LEN...

Táncolni mádzsár

ZéTéeM (Zenés-TáTK-os Mulatság)

kép : napfenypresszo . hu , day. hu

kép :

B alogh M ariann

Bevégeztetett. A hagyomány most már könyörtelenül él. Túl
vagyunk ugyanis a másodikon. Mármint nyilván a Magyarok
Estéjéről van szó. Először nehezen akart beindulni. Hiába, ha
még fél tíz körül sem volt tolongás a KCSSK ódon falai között.
Aztán a mézes pálinkák és a lelkes, debreceni származású
táncoscsoport hamar felmelengették a szíveket, és elkezdtük
betanulni és ropni, kőkeményen. Igaz, sem részvételi, sem
nézettségi csúcsot nem döntöttünk, de azért megpróbáltuk
beleadni azt, amit bele kell. Ha a nézők annyira nem is, de mi
eksztázisba kerültünk a nagy pörgés-forgástól. Öves, csárdás,
minden volt, ami kellhet egy magyaros táncházhoz. Ráadásként pedig a zsíros kenyér sem hiányzott.

Egy volt csupán a baj: a hagyományőrző program rövidsége. Túl hamar eljött ugyanis DJ Endy
ideje. Bár hozzá kell tenni, hogy az este hangulatának megfelelően jó ideig a diszkóban is magyar slágerek (vagy kevésbé
slágerek) mentek, de azért még ez sem kárpótolt kellőképpen
a népies dallamokért. Hajnaltájban pedig már semmi sem jelezte, hogy magyaros tematikájú az este – inkább egy szokványos egyetemi bulin érezte magát az ember. Abból is inkább a
csendesülős fajtán, zúzós-ugrálós helyett sörözős-dumálóson.
Ami persze nem feltétlenül baj, mert ilyen is kell, sőt.
A táncházazás viszont kihagyhatatlan élmény, így remélhetőleg meg tudjuk ismételni jövőre is, bővített verzióban. Aki
pedig nem bírná addig – nem kell! Budapest ugyanis számtalan
lehetőséget nyújt hasonló élményekre – egy igazi falusi mulatság hangulatának megtapasztalására. Legyen a tánc görög, ír
vagy csángó; legyen a helyszín a Gödör vagy a Fonó – igény szerint lehet válogatni. A variációk számosak, egy egyszerű netes
rákereséssel rájöhetünk, mennyi szabadságunk van a választásban. Érdemes kihasználni a budapesti élet szerteágazó lehetőségeit a multikulturalizmus megtapasztalására. Ne elégedjünk
meg mindig ugyanazzal! A világ kicsit nagyobb...
Egri Gergő
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dokumentáló képek sorozata. A legkedvesebb számomra az a
kép, amikor kocsik sora áll üresen a határon, mert a családok
már odafutottak egy pusziért, ölelésért szeretteikhez. A Máltai
Szeretetszolgálat adott helyet az itt tartózkodó németeknek,
osztrákoknak, látta el őket élelemmel, ruhával és elsődlegesen
szállással. Az ott táborozókat és várakozásukat mutatták a képsorozat utolsó kockái.
Aki ott volt, tudja miről beszélek, „képben van”. Aki nem,
annak jövőre ott a helye!
Ági

Takáts Péter, S oprni G yula

Már a sajtófotók is ledermesztettek,
de a Határnyitás 20 éve című kísérő kiállítás teljesen letarolt. Nah, de kezdjük az
elején. A 2008-as sajtófotó-pályázatra
számtalan remek munka érkezett (számmal: 592 szerző 11939 felvétele), amiből
gondosan válogatta a zsűri a kiállításra
kerülendőket. Portré, természet, társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia,
bulvár és még sorolhatnám, mennyi kategóriában indulhattak hivatásos és amatőr
fotósok képei a versenyen. Úgy gondolom, a képek megtekintőire legnagyobb
hatást a politikai, társadalmi mondanivalójú képek tették. 2008 főbb eseményei… A Dunaszerdahelyi pokol című képriporton figyelemmel
lehetett kísérni egy szurkoló egyre dühösebb reakcióit mutató
pillanatokat, s magát a csatározást. A bécsi melegfelvonulást
dokumentáló képek alatti írás szembeállította a felvonulás budapesti változatának reakcióját az osztrákkal. Ott békés volt,
nálunk nem. A 2008. szeptember 20-i magyargyűlölet elleni
tüntetés ábrázolásán nagyot mosolyogtam. Csupán utánoztam
a képen megjelenített két külföldit (látszott rajtuk, hogy nem
magyarok), akik a vonuló tüntetőkkel szembemosolyogtak.
A képek alá írott szöveggel viszont nem mindig értettem
egyet. Például az már sok volt számomra, amikor egy tömegből
feltekintő riadt arcú öreg néni arckifejezését a Gárdától való félelmével magyaráztak. De lépjünk egyet a közélettől.

Ábrázolták a paneleket, amelyek ugyanúgy festettek, kivéve ablakuk, a függönyük; képsorozatban megmutatták a birkanyírást, mai menő szórakozóhelyeket, melyek romos épületekben kapnak helyet (mint például a Szimplakert). Voltak
olyan képek, amiket nem értettem, hogy miért kerültek oda.
Harcsa Veronikáról egy vonatperonon vagy járdán készült kép, vagy Snoop Dogg arcképe… Oké,
végülis azért került oda kedves fekete ismerősünk,
mert 2008-ban volt koncertje Magyarországon.
De akkor sem értettem.
A Határnyitás 20 éve című fotókiállítás pedig
maga a csoda... A kis probléma csupán az, hogy
időrendben visszafelé néztem a képeket. Okos…
A kiállítás aktualitását az adta, hogy 1989. szeptember 11-én nyílt meg Magyarország nyugati határa. Én már a felszabadult nevetésekkel és örömkönnyekkel kezdtem, és a várakozással zártam a
tárlatot. Nagyon nagy hatást keltett az újra találkozó családok, barátok őszinte öleléseit, csókjait

kép :

Ezzel a címmel reklámozta a XXVII. Magyar Sajtófotó Kiállítást a
Magyar Nemzeti Múzeum. A tárlatot március 20-tól április 26-ig
látogathatták meg az érdeklődők. Kijöttem a múzeumból, és nem
tértem magamhoz…

HÖKÉletes

ELTE TáTK szakdolgozati témaválasztás
Mely hallgatói csoportnak kell témát választani
2009 tavaszán?
Alapképzés esetén:
• szociális munka alapképzés 6. félévére beiratkozott
hallgatók, akik 2009/10. tanév 1. félévének záróvizsgaidőszakában szeretnének záróvizsgázni, és felvették a
6. félévben a záró komplex gyakorlatot
• szociológia alapképzés (csak levelező tagozat) hallgatói, akik 2009/10. tanév 1. félévének záróvizsgaidőszakában szeretnének záróvizsgázni, és felvették
ebben a félévben/vagy már korábban teljesítették a
szigorlatokat
• társadalmi tanulmányok alapképzés hallgatói, akik
2009/10. tanév 1. félévének záróvizsga-időszakában
szeretnének záróvizsgázni, és felvették ebben a félévben/vagy már korábban teljesítették a szigorlatokat
Mesterképzés esetén:
• szociológia, szociális munka, szociálpolitika és kulturális antropológia szak esetén (először 2008-ban indultak ezek a képzések) azok, akik 2009/10. tanév 2.
félévében szeretnének záróvizsgát tenni
Osztatlan (régi típusú) főiskolai/egyetemi szakok esetén:
• annak kell, aki eddig még papíron nem adott le szakdolgozati témaválasztást, és a 2009/10. tanév 2. félévében szeretne záróvizsgázni

Menetrend:
1.

Belsős oktatók szakdolgozati témákat adnak meg
2009.05.04-ig.
2. Hallgatói kezdeményezésre külsős konzulens és téma
meghirdetése (szakigazgatónál) 2009.05.11-ig.
3. Szakigazgatók elfogadják a témákat 2009.05.052009.05.11-ig.
4. Szakdolgozati témaválasztás 2009.05.15-2009.06.15ig.
(http://coospace.tatk.elte.hu/to/szabalyzatok/
kt20081104.pdf)
A hallgató a témalistában nem szereplő téma meghirdetését
belsős konzulens esetén a konzulensnél, külsős konzulens
esetén a szakigazgatójánál kezdeményezze.
A szakigazgatók által elfogadott szakdolgozati témák megtekinthetők a Szakdolgozat/Záróvizsga -> Szakdolgozat témák
menüpont alatt.

Ki lehet konzulens:
•
•
•

Alapképzés esetén: csak kari belsős oktató
Mesterképzés esetén: akit a szakigazgató engedélyez
Osztatlan (régi típusú) főiskolai/egyetemi szakok esetén: akit a szakigazgató engedélyez

A leírás elérhető a https//coospace.tatk.elte.hu/tos weboldalon.
Vera

kép :

Takáts Péter, S oprni G yula

Külügyi majális
A három lágymányosi Külügyi Bizottság újabb nagy dobásra készül! A Lágymányosi Eötvös Napok (LEN) keretén belül külügyes
sátrat tart majd fenn, ahol minden ösztöndíjjal, nyári külföldi
munkával, nyári egyetemmel, táborokkal kapcsolatos információt megtudhatsz. Minden nap más program, játék és kikapcsolódás vár, hogy felkészülhess a nyár külügyes kihívásaira.
Első körben a különböző cégek, ösztöndíj-szervezetek kerülnek terítékre. Itt kaphatsz tanácsot, ha nyári munkára mennél az Egyesült Államokba vagy más, messzibb földrészre. Tájékoztatunk arról, mit kell tenned, hogyan kell jelentkezned és
mi mennyibe kerül. A sátrak 14 órakor nyitnak majd, és egészen
20 óráig várnak Benneteket. Akik ott lesznek: CCUSA, Fulbright,
AEGEE és sokan mások.
A második napon különböző kulturális intézetekkel találkozhatsz, megismerheted oktatási rendszerüket, mindennapjaikat. A sátorban egész nap tesztelheted tudásodat a meghívott országokkal kapcsolatos kvízben, vagy tájékozódhatsz a
várható nyári programokról, eseményekről – mind a budapesti
intézetekben, mind a külföldi országokban. Meghívottjaink:
Cervantes Intézet, Francia Intézet, Lengyel Intézet, Transcultur

Egyesület, Olasz Intézet és a Goethe-Institut.
A harmadik nap kizárólag a mentoroké és a mentorjelölteké. Játék, felvételi, ESN-pult, külföldi élménybeszámolók várnak, hogy még inkább kedvet kapj a külföldiek segítéséhez. A
három kar együtt tartja meg a mentorfelvételit, amihez jelentkezési lapot a HÖK irodákban és a sátorban találsz majd!
Mindenképpen nézz be hozzánk, ha szeretnéd jól érezni
magad, és oltani kívánod külügyes tudásszomjadat! Szeretettel
várunk!
Kökényesy Orsolya

ZÁRÓVIZSGÁK:
Osztatlan képzések esetén: 2009. június 15-19.
Alapképzés esetén: 2009. június 22-26.
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Kovács Annasára

Egri Gergő

G eomailer

Román Gyula, politológia, V. év
Szeretem, mert érzem a kikeletet, és imádom a tavasz illatát.
Ilyenkor minden harmonikus, elönt a lelki béke, és a lányok
persze levetkőznek…

Itt jövünk a képbe mi is. Budapesten évente kétszer szokták megrendezni a nagyszabású felvonulást, szeptemberben az
európai autómentes naphoz, áprilisban pedig a Föld napjához
kapcsolódóan. Ez utóbbinak lehettünk szem- és fültanúi április 19-én, vasárnap is. A menet a Tabánból indult, és ide-oda
kacskaringózva végül a Városligethez érkezett meg. A fergeteges hangulatról nemcsak a komplett hadosztályba verődött
több tízezer bringás látványa és barátságos jókedve, hanem
a csengők, dudák és rivalgások hangorkánja is kellőképpen
gondoskodott. Ha pedig valakinek ez sem lett volna elég, az
sem panaszkodhatott, mivel az „emelés” felejthetetlen élménye mindenért kárpótol a CM-en. A végcélnál ugyanis – vis�szaszámlálást követően – a hatalmas tömeg egyszerre emeli a
magasba két kézzel a bringáját, miközben mindenki úgy ordít,
hogy a tüdeje kiszakad. Ezért már megéri. Ilyenkor kerékpárba
borul az egész Városliget, és minden kicsit más. Ezért érdemes
elmenni. És már nem is kell olyan sokat várni – ősszel ugyanis
újra CM! Én mindenképpen ott leszek. És Te?

kép :

Ávéd Krisztina, társadalmi tanulmányok BA, I. év
Idén kimaradt a tavasz, és egyből nyár lett. Sokáig volt hideg,
most végre mindenki felszabadult, de ez azt is jelenti, hogy
közeleg a vizsgaidőszak. Erről azért megpróbálom elterelni a
figyelmemet

O rigo

Gulyás Barnabás, szociális munka BA, I. év
Annak örülök, hogy jó idő van, de mégis rosszul élem meg,
mert Budapesten az emberek megbolondultak. Olyanok is kiszabadultak az utakra, akik télen nem jöttek ki, és azt hiszik,
hogy a jó idő hatására megtanultak vezetni.

Ha akad esetleg olyan földi halandó, akinek a Critical Mass
(CM) kifejezés nem mond semmit, az sürgősen pattanjon fel
a netre, és olvasgasson utána a dolognak! Naptár pedig feltétlenül legyen nála, hogy őszre már most betervezze magának a
programot!
Na jó, azért egy kis ízelítőt mi is adunk. Nem másról van
itt szó, mint egy orbitálisan nagy bringás felvonulásról, amelynek során több tízezer két-, esetleg egy- vagy sokkerekű, de
mindenképpen emberi erővel hajtott járgány veszi birtokba
különböző nagyvárosok utcáit, szerte a világon. A demonstráció célja a biciklis közlekedés népszerűsítése, valamint a várost
érő forgalmi terhelés és szmog csökkentése. Az első CM San
Franciscóban került megrendezésre, 1992. szeptember 25-én,
48 résztvevővel. A lelkes szervezőknek köszönhetően azonban hagyomány teremtődött, egyre többen és többen jelentek
meg a rendszeresen meghirdetett eseményen, majd a sikeren
felbuzdulva más metropoliszok is bekapcsolódtak a programba.

kép :

Az utca embere válaszol

Interkultúra

A geekek paradicsomától a Gödörig

O rigo

G eomailer

kép :

kép :

Évente négy rendezvényre illik odafigyelni annak is, akinek
a képregényről még mindig Góliát és Bobó ugrik be, és nem
mondjuk Art Spiegelman vagy Scott McCloud. A nyári uborkaszezon miatt tavasszal és ősszel a geekek gyülekezőhelye az
igazán rendszerváltás előtti hangulatot keltő újpesti Munkásotthon utcai általános iskola, ide szervezi ugyanis már jó tíz éve
Harza Tamás (Palcsó Tomi kung-fu edzője és a Kingpin Kiadó
vezetője, tetszés szerint fordítva) a képregénybörzéket. Egy
halomban minden megtalálható, az ötvenes évek lapjától, a
Tábortűztől a nyolcvanas évek Pajtásain keresztül a legújabb
megjelenésekig, legyen az akár német, angol, magyar vagy
eszperantó nyelven. Igazi geeksereg vonul át a tornatermen,
letarolják a képregénymezőket, nyáluk rácsorog a Kockásokra,
Tumakra és Rahanra. Kezük megremeg, szemüveglencséjük
bepárásodik a meghatottságtól, avas hajukba túrnak, ahogy
meglátják, hogy még senki nem vitte el előlük a Galaktika 58as számát, amibe – köztudottan – Vass Mihály rajzolt egy Arthur
C. Clarke novellát. Ahogy azt egy kívülálló elképzeli…
Egyébként az idei ilyen volt: http://www.kepregeny.
net/?p=4004
A másik két rendezvény a Képregény Fesztivál és a
Hungarocomix. Itt a geekek mellé csatlakoznak mindenféle
pesti népek, az április 18-án lezajlott fesztiválon idén feltűnően nagy számban voltak például jó csajok és jó pasik – azaz a

tizen- és huszonéves korosztály Paris Hilton/D. Beckham szériamodelljei –, pelyhedző állú és idősebb apukák gyerekkel (az
anyukák mit csinálnak ilyenkor?), cosplayerek, Merényi Dániel
(Napirajz) és még sokan, kábé kétezer ember (természetesen
a geekek is). Ez a „tömegnyomor”, a plebs áradása annak köszönhető, hogy Budapest szívcsakrájában, a Gödörben van a
rendezvény öt éve. A fesztivál az új, magyar nyelvű kiadványok
bemutatása mellett programokat, kissé erős túlzással sztárvendégeket prezentál (idén például a díszvendég a geekek számára is tök ismeretlen, ámde kedves magyar származású finn
alkotó, Kati Kovács volt), és itt adják át a szakma legfontosabb
elismerését, az Alfabéta-díjat is. Idén három kategóriában hirdettek nyertest: a „Kép-regényt” Kemenes Iván és Varga Péter
Stroboscopa, a „Kép-novellát” Lakatos István Miserere homine,
a „Kép-sort” Szentgyörgyi Ottó Papír(on) műve nyerte. A www.
kepregeny.net oldalon ebből kettő elolvasható, egy meg kapható az újságosoknál is. Ezzel csak azt szerettem volna az érdeklődők tudomására hozni, hogy rosszul hitték: van magyar
képregény, csak még kicsi és savanyú – de érdemes odafigyelni
rá. Legalább évente négyszer.
Lénárd Laci
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I. évfolyam, 10 szám 2009. május 7.

Elsütötték már Neked ezt az igazán lehengerlő mondatot? Próbáltak bármikor félresikerült vicceskedő szöveggel felszedni?
Udvaroltak valaha sértő dumával? Előfordult már, hogy ilyenkor elküldted melegebb éghajlatra az illetőt? Nem vagy egyedül! Gyerünk, csajok, szedjük össze, egyes fiúk milyen szörnyű
próbálkozásokkal kívánták meghódítani a szívünket! Fiúk, lehet, hogy derült perceken kívül néhány jó szöveggel is gazdagodhattok!
Figyelem, a cikkben szereplő történetek nem a képzelet szüleményei, hanem valós, megtörtént esetek gondos gyűjtőmunkájának eredményei!
Egy kiadós bulizásból hazafelé tartva az éjszakai buszon
vicces „kalandba” keveredtem. Egy enyhén spicces figura leült velem szemben, majd hosszan dülöngélő bámészkodás
után megakadt rajtam a szeme. Egy ideig hamiskásan
mosolygott, majd megjegyezte, hogy ilyen
szép almazöld szemeket még sosem látott. Ezután királylánynak
szólított, s a részeg emberek
szenvedélyes zaklatottságával szerelmet vallott nekem.
Derültségemen – mellyel
kitárulkozását fogadtam –
azonban halálosan megsértődött, s bunkónak titulált.
Ennek ellenére persze jókat
kacagtunk hazafelé a barátnőmmel. Hallottam én
már sok mindent, tavasz- és
smaragdzöld szemeket, rubinajkat, vadmacskát, nádszál
kisasszonyt, szexi kistigrist, vagy
életem sójával meghintett ropit
is. Bizony, a bókok tárháza páratlan, mégis ez az esti nevetés
érlelte meg bennem az elhatározást, hogy összegyűjtöm, hogyan is csajoznak kortársaim.
Vizsgálódásaim kezdetén a legjobb barátnők személyes élményeit kérdeztem ki, de már itt is igazi gyöngyszemekre bukkantam. Az abszolút kedvenc a „Van komoly cápád, barom?”
kérdés lett, mellyel egy ifjú titán a kiszemeltje családi állapota
felől szeretett volna érdeklődni. A kérdéses leány sajnos nem
értette a célzást elsőre, ezért került a mondat végére másodjára
az értékítélet is... Az, hogy egy másik srác úgy próbálta táncba
csábítani a hölgyet, hogy szexisen a fülébe suttogta: „Szevasz
gecó! Jössz topogni?”, ezek után már senkit nem lepett meg.
Az egyik haverom illuminált állapotban, rettenthetetlenül és
bátran megközelítette a nőt, s máris nekiszegezte: „Szia Cica!
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Van már gazdád ma estére?”. Ő legalább ezek után nem ijedt
meg, mikor reggel macskajajra ébredt... A szegedi barátnőm
csak hosszas fuldokló röhögés után tudta kinyögni, hogy neki
egyszer egy fiú bókolni szeretett volna, s ötletesen kitalálta,
hogy elsüti, „olyan szép vagy, mint egy üveg Borsodi”. Nos, ő
biztosan őszinte volt, és ezt talán értékelnie kellett volna...
Ilyen és ehhez hasonló mondatokkal persze nem csak a
közvetlen környezetemben találkozhattam. Itt a Campuson
belül egy IK-s bulin például a következő megjegyzés ütötte
meg a fülem: „A szoftveremet hardverré varázsolod, kislány”...
Hát igen, aki ezt értékelni tudja, az nyilvánvalóan össze is illik
majd az úriemberrel. A koliban aztán, a büfé előtt, miközben
a fáradalmakat pihentem, kiváló önreklámra lettem figyelmes:
„Aztaa! Micsoda popsi! Mondtam már, hogy én vagyok a falu
hossza?”. Nyilván azt a sort is igen hosszúnak találtad, ahol az
udvarlás képességét osztogatták. Na
mindegy.
Fárasztó szövegekből persze Dunát lehet rekeszteni. Egy
felmérés alapján a hölgyek a
legrosszabbak közé sorolták a
következő mondatokat: „Nem
fáradtál el? Csak mert egész nap
Te jártál az eszemben!”, „Hogy
tudtam eddig Nélküled élni?”,
„Jól vagy? Mert tudom ám, hogy
a Mennyből pottyantál le!”, „Van
egy különös képességem: bárkiből kihozom az állatot az ágyban.”, és persze el ne felejtsük az
örök klasszikust sem: „Nincs Nálad egy térkép? Mert elvesztem
a tekintetedben.”. Könyörögve
kérek minden fiút, hogy ezekkel
még csak ne is próbálkozzon, mert szinte biztos, hogy nem
fog sikerrel járni. Kivételek persze mindig vannak, hisz létezik
olyan férfi, akinek mindegy, hogy mit mond, egyébként is szexi, de jobb azért, ha úgy tűnik, mintha agya is lenne.
Persze van pár olyan megszólalás is, amely már-már súrolja az obszcenitás és trágárság határait is. Egyik Morrison’s-ban
töltött esténken alkalmunk nyílt egy Krokodil Dundee-nak öltözött életművésztől meghallgatni pár aranyköpést: „Gyerünk,
ülj az ölembe, lássuk, mi mozdul meg!”, „Szép a ruhád, kibeszélhetlek belőle?”, „Ismerlek valahonnan, vagy egyszerűen
csak fel vagy öltözve?”. Ha nem féltem volna, hogy beszólásom
után minket vesz célba, esküszöm, megmondtam volna neki,
hogy jobb lenne, ha az őskori módszereknél maradna, s inkább egyszerűen bunkósbottal leütné az asszonyt, majd maga

kép : szivtars . hu , szilvirag . freeblog . hu , tyche 1. freeblog . hu

Kő’ kóla, kisanyám?

Interkultúra

kép : szivtars . hu , szilvirag . freeblog . hu , tyche 1. freeblog . hu

után húzná a barlangjába. Akkor biztosan eszébe sem jutna a
gyengébbik nemnek ellenkezni vele. De ő legalább még nem
lépte át azt a képzeletbeli határt, ami a legtöbb lánynál már
biztosan kicsapja a biztosítékot. Itt sem maradunk példa nélkül, elég csak a Zöld Pardonig elsétálnunk a suliból, máris ta-

lálhatunk igazi Don Juanokat: „Minden rész tetszik benned, de
főleg az enyém tetszene!”, „Nem akarsz házat játszani velem?
Te lennél az ajtó, én meg egész éjjel döngetnélek…”, „Elnézést,
dugunk? Vagy inkább kérjek bocsánatot?” (az utolsó becsapós
kérdés, lányok, kérlek, ne válaszoljatok azzal, hogy igen, kérjen
bocsánatot… ). Ha azzal a szöveggel jön a srác, hogy „Jók a
lábaid! Mikor nyitnak?”, akkor legalább reménykedhetsz, hogy
a filmnézésen kívül (a Kaméleonban szerepelt ez a mondat) eljut néha színházba is, tehát nem egy újabb önjelölt kiskakas a
csajozás szemétdombján.
Ha minden kötél szakad, fiúk, s feltétlenül humorosnak
ható beszólással szeretnétek elnyerni a kiválasztott hölgy kegyeit, akkor hadd mutassam be a fiú barátaim által kedvelt
kollekciót: „Nem űrruhát viselsz véletlenül? Mert a feneked
mintha egy másik galaxisból lenne!”, „Ne haragudj, hogy
megkérdezem, de Te hajlandó vagy idegenekkel szeretkezni?
Nem? Akkor hadd mutatkozzak be...”, „Szeretsz nyelvészkedni?
A mai nap kulcsszava a láb. Menjünk fel hozzám, és próbáljuk
meg elválasztani!”, no persze ezek mit sem érnek, míg nem tudod a leányka nevét, ezért hát bátran hozakodj elő az alábbi
kérdéssel, mielőtt komolyabb társalgásba kezdtek: „Hogyan
szólítsalak holnap reggel?”. Reméljük, a hölgynek lesz humora,
vagy ha nincs is, legalább eleget ivott, hogy mosolyogjon majd
rajta… Ha mégis bunkón elküldene, íme pár mondat, amivel

felszedni biztosan nem lehet egy nőt, de legalább megbos�szulod a visszautasítást: „Meghívhatlak egy italra, vagy inkább
a pénzt kéred?”, „Kisasszony, olyan bódító az illata. Mit ivott
ma?”, s ha ez sem elég, még mindig van egy jolly joker: „Te vagy
a megtestesült költészet! Az ajkad Weöres, a szíved Arany, az
agyad Tompa”. Csak pár másodperc – mely alatt nagyon
kell vigyáznod, hogy ne csattanjon pofon az orcáidon –, és
a kisnagysádnak híre-hamva sem lesz a közeledben.
Hát igen, lányok, ez már csak ilyen. A férfiaknak is van
szívük, és nem örülnek az elutasításnak, bármilyen lazán is
kezelik látszólag. Persze megértem én, hogy vannak olyan
helyzetek, amikor bár nem szeretnénk szemetek lenni,
mégis kiröhögjük a fiúkat. Nekem például minden erőm
cserbenhagyott, mikor megpróbáltam visszafojtani a röhögésem, azt követően, hogy egy srác a pultot támasztva
így szólt hozzám: „Olyan vadító vagy, hogy kiolvadt a műszál az alsónadrágomból!”. A csábításnak is vannak ki nem
mondott szabályai, s ha az ifjak megsértenek bennünket,
nem árt néhány frappáns válasz. Íme, néhány ezek közül, lehet válogatni: „Férfi: Szabad ez a hely? Nő: Igen,
és az enyém is az lesz, ha leülsz ide.”, „Férfi: Szeretnélek
felhívni. Megadod a telefonszámod? Nő: Benne van a telefonkönyvben. Férfi: De nem tudom a neved! Nő: Az is
benne van a telefonkönyvben.”, „Férfi: Tudod, mindketten
ugyanabból a célból vagyunk ma ebben a diszkóban! Nő:
Oké, akkor szedjünk fel csajokat!”, „Férfi: A tested olyan,
akár egy templom! Nő: Bocs, de ma nincsen istentisztelet.”
Most, mikor mindkét nem kellőképpen megkapta a magáét, nem árt beismerni, hogy a magyar fiúknak legalább van
humorérzékük. A testvérem Japánban élt három évet, tőle tudom, hogy az ottani férfiak a következő szöveggel kérik meg a
kiszemelt hölgy kezét: „Kimosnád az alsóneműmet egy életen
keresztül?”. Ezek után igazán beláthatjuk, hogy vannak az imént
felsorolt elrettentő szövegeken kívül rosszabbak is. S engedjétek meg, hogy egy olyan aranyos vallomással zárjam a mesém,
amelyet a barátnőmnek hintettek el: „Te vagy szívem kuglófjának egyetlen szem mazsolája”.
Irány ismerkedni, hisz tavasz van!
Balogh Mariann
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Terítéken a tudomány

I. évfolyam, 10 szám 2009. május 7.

Vonzalom a tudományok tükrében
Válaszok a „szerelemre”
Egy dolgot még az elején tisztáznék. Aminek utána néztem
a vonzalom kialakulásával kapcsolatban, azok tudományos
elméletek, mely elméletek kísérleteken, kutatásokon, megfigyeléseken alapulnak, de vizsgálati tárgyuk az a mindannyiunk
számára ismerős és természetes érzés, amikor két ember között elindul az a bizonyos Vonzalom. (A vonzalom szót gyakran
fogom felcserélni a szerelemmel, de itt ennek nincs különösebb jelentősége, habár nyilvánvaló, hogy ez a téma egy újabb
fejtegetést érdemelne.)
Tehát tanácsot senki se várjon, a cikkből nem fogja megtudni, hogy a potenciális Nagy Őt éppen hol, mikor és milyen
körülmények között ismeri meg. Amit kívánok „csupán”, az
nem a szerelem keresésének útja, sokkal inkább egyfajta önmegismerés. Remélhetőleg az egyes tudományok válaszaival
közelebb jutunk saját magunkhoz, párválasztási szokásaink miértjeihez, hogy miért pont őt, és miért pont akkor választottuk.
A téma persze kimeríthetetlen, hisz ma már a szerelemipar is létező fogalom, lépten nyomon különböző tanácsokat
osztogató website-okra, cikkekre bukkanhatunk, de számomra
sokkal inkább az jelentett problémát, hogy ezeket mellőzve,
„lebutítsam” a tudományos magyarázatokat.
A különböző tudományos válaszokat a biokémiai folyamatokban, a pszichoszexuális fejlődésben, a szociológiai és
szociálpszichológiai magyarázatokban kerestem. A bemutatás
sorrendjéhez azonban ragaszkodtam, hisz meggyőződésem,
hogy ezek egymásra épülve, együttesen határozzák meg egyéni szerelmi viselkedésmintázatunkat.

Hormonok csatája
A természettudomány a szerelem biokémiai folyamatait vizsgálva sok mindenre rájött, hisz a vegyületek azonosításával
többet tudtunk meg saját testünkről, de nem meglepő módon
még mindig nem ismert minden részlet a vonzalom kialakulásakor bekövetkező molekuláris szintű változások tekintetében.
Az azonban tudományosan bizonyos, hogy négy vegyület
„játéka” eredményezheti a szerelem érzetét, melyeket most
közelebbről is bemutatok.
Talán a legfontosabb vegyület a fenil-etilamin, ami egy
anfetaminszármazék, melyekről ismeretes, hogy természetes, eufóriát okozó vegyületek. A fenil-etilamint a „szerelem
szubsztanciájaként” is szokták emlegetni, hisz hatására hatalmas energiákat mozgósít a szervezet, nő a boldogságérzet, legjellemzőbb élettani hatása pedig a vérnyomás-emelkedés.
Az oxitocin a hipotalamusz-magvakban termelődő, az
agyalapi mirigy hátsó lebenyében tárolódó s innen a vérkeringésbe jutó, kilenc aminosavból álló vegyület. Amellett, hogy
hatása szülésnél és szoptatásnál is kiemelkedő, számunka
most mégis azért fontos, mert a kötődés kialakításában fontos
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hormonként van jelen. Ez a hormon szeretkezés közben, leginkább az orgazmus pillanataiban szabadul fel, hozzájárulva
ahhoz, hogy az első szenvedélyes éjszakák után a két ember
között szorosabb kötődés, vagy akár szerelem alakulhasson ki.
Az endorfinok az opiod peptidek egyik fő csoportját alkotják. Nevükből is ráismerhetünk, hogy az ópiumhoz hasonló hatású fehérjemolekulák, melyek anatómiailag eltérően oszlanak
meg és funkcionálisan különböznek egymástól. Azt mindenki
tudja, hogy az endorfinok boldogsághormonok, de azt kevesebben tudják róluk, hogy ezen a vegyületeket a „ragaszkodás
szubsztanciájaként” szokták emlegetni, mivel megnövekedett
mennyiségük biztonságérzetet, nyugalmat eredményez szervezetünkben.
A dopamin ingerületátvivő anyag, mely serkentő, energizáló hatású, a központi idegrendszer flexibilis molekulája. Két legfontosabb anyagcsereterméke az adrenalin és a
noradrenalin. Utóbbi mennyisége növekedik a szerelmesek
agyában, amely adrenalin képződéshez vezet, aminek jelenléte a jól ismert izgatottságérzetet, verejtékezést, ökölbe szorult
gyomor érzetét, remegést idézi elő a szerelmeseknél.
Ahogy azt fentebb is említettem, a vegyületeket és hatásukat ismerjük, de a választás pillanatában történő változásokat
nem. Az erre irányuló kutatások egyike szerint abban a pillanatban a választásunkat az határozza meg, milyen illata van a
másiknak. A férfiaknál ezt állítólag az immunrendszerük erőssége határozza meg, a nőknél pedig a női hormontermelés
ferromonja.

A rokonszenv
feltételei

és

vonzalom

pszichológiai

A pszichológia tudománya több választ is ad a vonzalom kialakulásának miértjére, ezek a fizikai vonzerő, a közelség, az
ismerősség, a hasonlóság és az áttételelmélet.
A fizikai vonzerő elsődlegessége kapcsán nem lehetünk
önámítóak, hisz hiába tagadjuk ezt, a kutatások is igazolják,
hogy a külső elengedhetetlen, de nem mindig elsődleges feltétele a rokonszenvezésnek. Az, hogy választottunk esztétikailag jól néz ki, az ránk nézve szociálisan jó hatással van, valamint
javíthatja önértékelésünket.
A közelséget mint meghatározó tényezőt is sok kutatás
igazolja, de valójában laikusként sem meglepő a tény, miszerint fizikailag minél közelebb van két ember egymáshoz, annál
mélyebb kapcsolat kialakítására van esélyük.
A közelség azonban ismerősséget eredményez, a bemutatás hatás elmélete szerint pedig az ismerősség önmagában is
növelheti a vonzalmat.
A vonzalmat az is növeli, ha két ember hasonló egymáshoz. Az ember minden esetben saját véleményét preferálja,
annak megerősítésére vár, hogy azzal önbecsülését növelje,
így önmagunk megerősítésére olyan párt választhatunk, aki

Terítéken a tudomány
osztozik bennünk. Ezért ne lepődjön meg senki, ha hozzá valamilyen tekintetben hasonló emberrel hozza össze a „sors”.
Az utolsó „vonzalom-feltétel”, az áttételelmélet, mely szerint azzal rokonszenvezünk, aki emlékeztet minket valakire. Az
agy kora gyerekkortól kezdve elraktározza a pozitív és negatív
élményeket, így ha találkozunk valakivel, az automatikusan
aktivizálódó sémák alapján vonzhat vagy taszíthat minket az
illető.
A pszichológia tudománya szerint tehát, ha ezen feltételek
megvalósulnak akkor kialakulhat két ember között a vonzalom.
Azt pedig, hogy ez később szerelemmé alakul-e át, azt további
dolgok befolyásolják, mint az énkiterjesztés folyamata vagy az
adott szerelem osztályozása.

Kicsit szociológus szemmel is
Mivel a legáltalánosabb meghatározás szerint is a szociológia
olyan tudomány, amely az ember társas viselkedését, a közösségeket, az intézményeket s társadalmakat tanulmányozza,
ezért nem véletlen, hogy az egyén szempontjából nem vizsgálja a vonzalom kialakulását. Sokkal inkább ad magyarázatot
a házasság intézményének (ki)alakulására és a szexuális viselkedésünk szocializációs szempontjából való meghatározottságára, melyek azonban szintén nagyon fontosak lehetnek
egy egyén esetében. Pontosan ezért nem akartam „elmenni” a
szociológia nyújtotta elméletek megemlítése mellett, hisz azok
által is választ kaphatunk egyes kérdésekre.
A romantikus szerelem intézményét azonban a szociológia teljesen újkeletű jelenségnek tartja, hiszen az csak a modern kornak és szemléletváltozásainak terméke, amely során
az érdekházasságokból eljutottunk a romantikus szerelmeken
alapuló házasságok dominanciájáig.

Szociálpszichológia
A szociálpszichológiában Smith és Mackie szerint a vonzalom
legelső lépcsőjéhez az kell, hogy a „vonzalom személye” testileg kívánatos legyen számunkra, valamint gyakran érintkezzünk
vele. A továbbiakban részletesen azonban három kiváltó okot
sorolnak fel, a fizikai vonzerőt, a pozitív interakciót, valamint a
hasonlóságot.
A fizikai vonzerő függ a „megfigyelőtől”, a „megfigyelt személytől”, és az adott kulturális közegtől, de a szociálpszichológiában ugyancsak kiemelt szerepet tulajdonítanak neki, mint a
pszichológiában is. A jobban önmonitorozó személyek általában jobban figyelnek a külsőségekre, fontos nekik az esztétika,
a szép embertől pedig jobban el is várják a kívánt viselkedést.
A személyes interakciók során természetesen az az ideális,
ha pozitív, s nem pedig negatív a személyes találkozás élménye. A pozitív interakció ugyanis a társas összehasonlítás révén
a kellemes időtöltés érzetét nyújthatja, erősítheti az összetartozás és az ismerősség érzését.
A pozitív interakció révén könnyebben megérthetjük a
világot, az interakciótól az egyén „jutalmat vár”, ami nem más,
mint a kötődés kialakulása. Ezt igazolja Bernstein 1987-es pusz-

ta észlelés elmélete is, mely szerint az emberek hajlamosak
arra, hogy pozitívabbnak ítéljék meg azokat a tárgyakat, amiket
már láttak azoknál, amiket akkor látnak először, és ez a személyekre is igaz.
A szociálpszichológusok szerint a hasonlóság fontossága
több okból is szerepet játszik a vonzalom kialakulásában. Egyrészt azért, mert általában azokkal kerülünk interakcióba, akik
hasonlóak hozzánk, továbbá azért, mert a hozzánk hasonló
emberekről azt feltételezzük, hogy kedvelni fognak minket.
Két hasonló ember a kölcsönös megerősítés során igazolhatja
egymás nézeteit és viselkedését.
A hasonlóság, a vonzalom, és az interakció tehát a három
faktor, melyek mindegyike fokozhatja a másik kettőt. Az első
lépés lehet a hasonlóság érzékelése, a véletlenszerű közelség
vagy az első találkozás átmeneti vonzalma, mely után a kapcsolat kezdhet kialakulni.
Aronson egy másik szociálpszichológiai műben a fentieket
kiegészíti azzal, hogy e három faktor mellett a kompetencia
vonzerejét is megemlíti. E szerint, ha az adott személyt valamely területen, területeken kellően kompetensnek érezzük,
akkor elnyerheti tetszésünket, persze a tökéletesség zavaró,
de egy apró baklövés akár szimpatikusnak is tűnhet. Aronson
sokat foglalkozik az emberi kapcsolatok jutalomelméletével is,
így azt is bizonyította kísérleteivel, hogy a szimpátiát erősítheti
a nem túlzott szívességnyújtás is.
„Ellenfelek állnak körül, hajzatukban tollakkal, arcukon festékkel, mint a vad harcosok.”
Végezetül remélem, hogy a cikk olvasása közben a tudományos válaszok kapcsán mindannyian közelebb jutottunk
saját szerelembeesésünk megismeréséhez.
Azonban ha a természet-, társadalom- és egyéb tudományok válaszai nem lennének elégségesek a hozzám hasonlóan
„bölcsészszívűeknek”, akkor záró soraimat – Márai szerelemről
szóló idézetével – Nekik szánom. „ A nő és férfi párharcát soha
ne lássad másként, mint reménytelen harcot, melyet a legkegyetlenebb önzés és féktelen hiúság fűtenek. A megtévesztő pillanatok,
a szelídebb élethelyzetek, az alkalmi ellágyulások ne feledtessék
soha, mikor nővel állsz szemközt, hogy harcos vagy, kinek bőrét,
életét akarja az ellenfél... soha egyetlen pillanatra ne feledd, hogy
minden érzelmes találkozás alján a meztelen önzés és hiúság parázslik. Figyelj és harcolj. Ellenfelek állnak körül, hajzatukban tollakkal, arcukon festékkel, mint a vad harcosok.”

Irodalomjegyzék

Dorci

Atkinson: Pszichológia (Osiris Kiadó, Bp. 2005)
Aronson: A társas lény (Akadémiai Kiadó, Bp. 2008)
Smith–Mackie: Szociálpszichológia (Osiris Kiadó, Bp. 2004)
Giddens: Szociológia (Osiris Kiadó, Bp. 2003)
Márai Sándor: Füves könyv (Révai Kiadó, Budapest, 1943)
Továbbá internetes cikk:
Hogyan működik a szerelem kémiája? http://www.geographic.
hu/index.php?act=napi&id=4949 // utoljára megtekintve: 2009.
05. 03.
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ELMÉLET ÉS GYAKORLAT VISZONYA A
SZOCIÁLIS MUNKÁBAN
Az ELTE TáTK Szociális Tanulmányok Intézete Szociálismunkás-képző
Tanszék konferenciája
VOLT HALLGATÓI SZÁMÁRA 2009. május 8-án
Helyszín: 1117 Bp. Pázmány Péter sétány 1/a.

PROGRAM
10.00 A konferenciát megnyitja Síklaki István dékánhelyettes (0.81 terem)
10.20 Hegyesi Gábor: Az új szociális képzés, a BA-MA rendszer jellemzői
10.50 Bass László: A szociális munkások pályaíve – beszámoló egy vizsgálat eredményeiről
11.30 Vita, megbeszélés
EBÉDSZÜNET
13.00 Workshopok, szekciók munkája:
Szenvedélybetegek – vezeti Miletics Marcell (6.85 terem)
Interkulturális, kisebbségi, migrációs problémák – vezeti Barczy Magdolna (6.86 terem)
Idősellátás – vezeti Szabó Lajos (6.87 terem)
Munkahelyi konfliktusok – vezeti Vadkerti Ildikó (6.88 terem)
Gyermekvédelmi, családsegítő stb. intézmények – vezeti Feuer Mária (6.100 terem)
Hajléktalanok, fogyatékosok – vezeti Habermann Zoltán (6.101. terem)

kép : garamiz . hu , retronom . hu

Szegénység – vezeti Bass László (0.81 terem)
Szünet
15.15–16:00 Záró, kiértékelő plenáris ülés (0.81 terem)
16.00–18.00 Találkozások, kötetlen beszélgetés

H irdetés

és

Balaton retro

kép : garamiz . hu , retronom . hu

The summer has already been knocking on our door, it’s natural that most of us tend to think about the beach, the waterfront, the holiday and the summer parties with friends instead
of focusing on studies and exams. We don’t have to wait so
long, the Balaton will give the glad hand soon. Let’s see what
Balaton really means for Hungarians and how it can be one of
the best experience for foreigners? What is the retro feeling at
Balaton, and how can you feel it?

Balaton used to become the biggest and most popular touristic and holiday centre of Hungary. The first holiday
camps were built in 1959, which looked like the western pattern of lakeside camps. From when Balaton was recognised as
a perfect holiday place, the wave could not be stopped. Year
by year the surroundings of the lake, the atmosphere started to
be beloved by all. Holiday camps, restaurants, hostels, shops,
pubs and discos were opened one after the other, the beach
was full with people every summer. Besides us especially the
Western Germans liked the „Hungarian sea” so much.
When summer started, a lot of Hungarian families arrived
to the Balaton with retro cars filled with tents, backpacks, sandwiches, canoes and stuff. Everywhere on the verge of the road
you could see the board: „Zimmer Frei”. Through the decades
of the socialism most employees of both the communist party
and the companies spent their family holidays at the Balaton
in hostels, because they had preferential opportunities given
by the employers. A lot of school camps were organised at the
lake, as well, so the place was really a social meeting point.
The coast was always crowded, you could see playing children in the water as far as the eye could reach, hundreds of
people were standing in line in front of the buffets and snack
cars. The popular beach offers were the lángos (scone), fish,
wurst and sausage with pickled cucumber, pancake and of
course beer. After that kind of lunch, the people relaxed under
sunscreens or on beach mattresses on the surface of the water.
On the other hand, if somebody wanted to leave the coast,
paddle boats or jolly-boats could be hired.

Kül-ügyes
Buying or renting a weekend house near the Balaton also
became a popular hobby. If somebody preferred spending the
holiday in tents, the best way led to the biggest holiday camps,
which were acclaimed in the whole country and in West Germany, too. And of course as time went by, the rounds of services flared to attract people with more and more entertainment.
When the night came, the life changed at Balaton. Group
of youngsters played music somewhere in camps, sitting on
pleds. They often lit fire and cooked soups or goulash, or just
roasted speck/bacon with onion and potato. Swimming in the
lake at midnight was always a great adventure, too. Of course
if you ask someone from (not only) the older generation, I’m
sure he/she has more than one great experience in connection with a night in Balaton. :)
According to others, the real nightlife could be found in
towns near the lake. The vinous dives were extremely popular,
most of the holidaymakers drank all night long in these places.
In these cellarages man could really have a glass too many,
because the wine was delicious and not so expensive. Then
again every retro disco was crowded every night until the summer season lasted out. We have countless songs from those
decades, which are about the summer, the feeling at Balaton.
When we hear that lyrics we just smile and think about how it
was a long time ago.

So that was a little foretaste in connection with a retro feeling of Balaton. More or less some of us still remember that, but
we don’t want to forget it, rather we try to brush it up. If you
want to feel what Balaton means for people, here is the perfect
chance: apply for the Balaton trip! It will be in May from 15 until
17. See you there!
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Balaton

Budapest through

L’été. L’été en Hongrie. Ou ça? La rèponse pour presque tout le
monde c’est: Balaton! Il y a beaucoup des lacs en Hongrie, mais
le plus connus, le plus grande et le meilleure c’est nettement
le Lac Balaton.
Notre mer, qui a des vagues pas trop grande, mais assez
grand pour windsurfing et faire du voilier. La temperature est
assez chaud, parce que l’eau n’est pas vraiment profond. Quand
on sort, après un peut de béton, et le champ qui commence.
On continue, le buffetou pour acheter de làngos et de hekk
(poisson grillé), une biére glacé. Après de se faire bronzer,
on peut louer une pèdalo, pour dècouvrir comment on peut
perdre devant un masse de foule. Et des aventures comme
bataille avec les autres bateaux, peut être une englutissement.
Mais ça arrive parce que en ’09 on peut se retrouver comme
dans 1980 :). Ç’est pas que c’est pqs comfortable, ça donne
juste une jolie charme pour les vacances sûr cette lac.

the eyes of an
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Páldi András

was the best decision of my life!
Maria Wiktoria Grabiszewska

kép : passzio . hu

The biggest adventure in my life started in February 2009 as an
exchange student in Budapest. I chose the capital of Hungary
to spend my Erasmus time because I was absolutely convinced
of the greatness of it. Budapest gives me incredible possibilities every day to discover something new: unknown districts,
restaurants, local shops, cafés – something that is not usual
for me as a student from Warsaw, Poland. After almost three
months in one of the most beautiful cities of Europe I am truly
in love with Hungarian culture, cuisine and arts – but most of
all with Hungarian people. I faced
many surprising differences between Poland and Hungary, for
example the habit of drinking palinka (which is impossible for me!);
ticket control on each metro and
train station; limit of only three
free withdrawals from ATM per
month (in Poland free withdrawals are unlimited); or putting sour
cream in every dish.
On the other hand many
things are pretty similar. When I
read the rule „Don’t be scared of
old people” in the Survival Guide of
ELTE, I just felt like home! The everyday behaviour of people, their
appearance and way of thinking
seems very familiar to my home
culture. I think that is why I adapted so quickly to Budapest. But to
tell the truth everything would be much harder without my
Mentor from ESN ELTE, who was always ready to answer my
really strange and unexpected questions – thank you, Orsi :)!
Besides all the aspects that I mentioned above, Budapest
is perfectly communicated with Central Europe and that is why
it is so easy to visit border countries like Austria, Slovakia or
Slovenia. Furthermore, Budapest is a capital of well-known
low costs and purple-pink airline which offers cheap flights to
whole Europe. Thanks to that I have become an active traveller
and enjoy my Erasmus time even more!
Irrevocably – choosing Budapest for my Erasmus studies

kép : frikillesnaps . freeblog . hu , budapest - photo . freeblog . hu

Fatigué de ce genre des choses? Ce le côté simple, mais
Balaton eu beaucoup des visages. Pleine des places à visiter
et beaucoup des villages à dècouvrir, un part de l’histoire
hongroise est autour de lac dans les eglises et chateaux partout.
Si tu es soif pendant de se balader, tu peut chercher un cave
pour prendre une verre. La règion nord de Balaton, est un région du vin. Les vins de Badacsony et Csopak produisse les vins
lègere et fraiche. Par example, le village qu’on a plenifier d’aller
au milieu de Mai, qui s’appele Révfülöp. C’est très proche de
Badacsony, et aussi, si tu grimpe sur un des «montaignes» qui
sont pas trop grand, tu vas voir un vue uniquement belle. Ce
qui aime la nature, peut rester pour un pic nic ou même pour
le nuit et faire de camping. Il ya des animaux sauvages, mais
si tu prépare bien, tu peut même faire un grande feu pour le
préparer…
Tout ça est rien sans un bon group, des copains ou la
famille, qui t’accompaigne pendant ton voyage. Parce que tu
peut te se retrouver dans les situations droles et merveilleux,
que tu trouvera pas dans les magazins et multiplexes des
grands villes.

Erasmus student

Ajánló

Mastodon: Crack The Skye

kép : passzio . hu

Reprise, 2009

A Mastodon előző lemezét, a
Blood Mountaint
ismerve, alig vártam, hogy megjelenjen a 2009re ígért albumuk,
a Crack The Skye,
mert előző lemezükkel egy olyan
útra tértek, amivel meglett az az
esélyük, hogy ők
lehetnek a metál megmentői, akárcsak a rocknak a Mars Volta.
De vajon éltek-e ezzel a lehetőséggel?
Az biztos, hogy ezzel a lemezzel minden eddigi eladási csúcsukat megdöntik, köszönhetően a nagy várakozásnak és a
beharangozó klip és videó kettősének, a Divinationsnak (ami
mellesleg magasan az album legjobb száma). Erre is játszanak,
számaik próbálnak minél slágeresebbek lenni. Ami mégis kicsit

unalmassá teszi az albumot, hogy végig középtempós marad.
Persze azért vannak benne ritmusváltások, a szabadosság továbbra is jellemzi őket.
A lemez – akárcsak a többi lemezük – konceptlemez, a tűz, a
víz, és a föld után az ég jelenik meg a középpontban. Minden
albumuk egyik nagy erőssége ez a tematizálás, mert mindezt
olyan jól és olyan könnyedén teszik, mint napjainkban szinte
senki. A lemez kerettörténetéről igen nehéz rövid összefoglalót
adni, talán csak néhány címszó: deréktól lefelé béna fiú lelke
kiszabadul testéből, a világűr felé veszi az irányt, de egy féreglyuk miatt a szellemvilágba kerül, ahol a szellemek segítségével
visszatér a Földre, Raszputyin testébe, akit később megölnek.
Ez a két szellem együtt kezdi el megkeresni a fiú eredeti testét,
mindeközben persze az ördöggel is találkoznak. Úgy látom, ez
nem is sikerült olyan rövidre, de sebaj, épp azért szeretjük nagyon a Mastodont, mert összetett zenét csinálnak.
Mindent összevetve, habár a metál népszerűsítéséért sokat
tettek ezzel a lemezzel, a saját életművükön annál kevesebbet
segítettek vele.
saxa

5vös 5km Futóverseny
Egyetemi Budapest Bajnokság

H irdetés
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„Budapesti Hallgatók a Budapesti Világbajnokságra” felkészülési versenysorozat a Panasonic
támogatásával
2009. május 5. du. 5 óra 5 perc – Lágymányos, Egyetemi Campus, Pázmány Péter sétány 1/A.
A nevezés: eotvos5.elte.hu
Előnevezés 2009. május 04-ig; legkésőbb 2009. május 5. 16:00-ig a helyszínen.
Jelentkezni lehet egyéni és csoportos kategóriában is.
Nevezési díjak:
ELTE: 300 Ft – helyszínen
nem ELTE: 500Ft – helyszínen
Kategóriák: Legjobb női, férfi, diák(U18); Legsportosabb Csoportos; Legsportosabb Kar;
Legsportosabb Cég.
A résztvevők között értékes Nike és a Panasonic ajándékokat sorsolunk ki.
Fődíj: Panasonic-Lumix digitális fényképezőgép
A verseny alatt Nike Futószerviz működik. A résztvevők emblémázott pólót és befutócsomagot
kapnak!
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Rendező: ELTE TTK Hallgatói Önkormányzat. Közreműködő: Budapesti Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség, ELTE Polythlon
További információ: sportbiz@ttkhok.elte.hu
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Ajánló

Á bout de souffle – francia, 1960. Rendezte: Jean-Luc Godard.
Szereplők: Jean-Paul Belmondo (Michel Poiccard), Jean Seberg
(Patricia Franchini). 90 perc
Nemrég ért véget a 13. alkalommal megrendezett Francia Filmnapok, melynek apropóján a mostani számban a francia filmművészet egyik meghatározó alakja kerül bemutatásra.
Franciaországban az ötvenes évek végén és a hatvanas
évek elején feltűnő fiatal rendezőgeneráció, a Nouvelle Vague
(Új hullám) szembement a klasszikus francia filmekkel, a „papa
mozijával”, és olyan alkotásokat tett le az asztalra, melyek után
a filmművészet gyökeresen más irányt vett. A reformer nemzedék prominens alakja, Jean-Luc Godard számos újítást hozott
műveivel, szabaddá tette a már meggyökeresedett, konvencióktól terhes filmnyelvet. Godard még a frissességet hozó direktorzsenik közül is kitűnt, mivel minden egyes alkotásában
új, addig ismeretlen stílust mutatott meg. Már első nagyjátékfilmjével, a Kifulladásiggal magára vonta az ítészek figyelmét,
melyben áthágta a filmes szabályokat, gyors vágásával, a szereplők önreflexív, kamera felé fordulásával és a filmzene újszerű használatával. Ráadásul a klasszikus művek utalásai mellett a
könnyedebb popkulturális idézeteket se mellőzte.
Filmjének főszereplője, Michel Poiccard (a huszonéves
Belmondo alakításában), miután gyorshajtás után lelő egy
rendőrt, bujkálni kényszerül. Patriciához (Jean Seberg), a vis�szahúzódó amerikai lányhoz szegődik, aki törékenységével
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megbabonázza a férfit. Michel legszívesebben Itáliába utazna
a szőke szépséggel, Patricia azonban feladni készül a szélhámost. A Kifulladásig a már említett filmes szabályokat folyamatosan megszegi, ezzel olyan stílust és különös atmoszférát
teremt, mely az addigi francia művektől merőben távol állt. Bár
Godard kortársa, François Truffaut bemutatkozó filmjével, a
Négyszáz csapással is újított a filmi nyelvezeten, Godard szinte
sziporkázik a médium adta lehetőségekben. Utalásrendszere is kifinomult: az egyik jelenetben Belmondo a mozisztár
Humprey Bogart utolsó, 1956-os film noirjának posztere előtt
áll meg, és egy, a hollywoodi csillagról készült fényképre tekint. A klasszikus és a modern filmművészet találkozik, néz
szembe egymással egyetlen jelenetben, utalva Godard egyes
hollywoodi alkotások iránt érzett szeretetére, valamint a francia újhullám és egyben a pionír rendező alkotásának vízválasztó szerepére.
A Kifulladásighoz hasonlóan Godard későbbi alkotásaiban is központi szerepet kap a férfi és nő közötti kapcsolat (Éli
az életét, A megvetés), azonban a hősszerelmesek motívumában a hatvanas évek közepén filmszínházakba kerülő Bolond
Pierrotban jut el a csúcsra. A filmben szereplő Anna Karina és
Belmondo vadromantikus kalandja azonban nem szimpla szerelmes film, ahogy az Godardra jellemző, ebben az örökérvényű művében is tovább feszíti a mozi adta lehetőségeket.
Szabó Dénes

kép : ledoux . be

Kifulladásig

Tíz nap nyaralás... Csak szabadon...
Akinek Bajáról eddig csak a kitűnő halászlé jutott volna az eszébe,
2009-ben mindenképpen még egy dolgot megjegyez majd a városról: ott lesz az idei év legnagyobb hallgatói bulija!

ris élvezetek. A Fesztivál egyedülálló módon már a mínusz 4.
napon megnyitja kapuit hetijegyesei számára – július 10–13.
között, a Halfőző Fesztiválon is részt vehetnek mindazok, akik
időben, teljes terminusra váltottak belépőt. A halászléfőzés
rejtelmeibe is belekóstolhatnak a felsőoktatásban tanulók: külön EFOTT UTCA lesz a Halfőző Fesztiválon, ahol a különböző egyetemek, főiskolák csapatai most a főzőtudományukat is
összemérhetik, mielőtt kiderül, ki bírja jobban a hajnalig tartó
mulatást.
Ha kifogy a bugi a lábakból... ... az árnyas sátorhelyeken túl, a szigettől néhány percre igényes, modern kollégi-

kép : ledoux . be

kép : mef i . be

A régió legnagyobb eseménye A nyár legjelentősebb múltra
visszatekintő diákrendezvénye az EFOTT, az Egyetemisták és
Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója. A fesztivál története 1976-ra nyúlik vissza, ekkor volt az első találkozó, a Pécs
melletti Abaligeten. Huszonöt főiskola, illetve egyetem 350
hallgatója találkozott akkor; manapság az egyik legnagyobb
magyar rendezvény, a tavalyi évben minden korábbinál töb-

Ajánló

ben, mintegy 60 ezren látogattak el az EFOTT-ra. A fesztivál
állandó jellemvonása, hogy évente más-más helyszínen kerül
megrendezésre. Három évtized alatt a rendezvény bejárta az
országot, idén 2009. július 14-19. között Baja lesz az EFOTT
házigazdája.
A halászlé fővárosa, Baja Budapesttől 190 kilométerre,
Pécstől mindössze 80, Szegedtől 100 kilométerre fekszik. A bajaiak Európa halevő rekorderei az évi 66 kilogrammos egy főre
jutó mennyiséggel. Az eddig főként az évente megrendezett
Halfőző Fesztiválról ismert város Petőfiről elnevezett szigete ad
majd otthont az EFOTT-nak – a csodálatosan szép természeti
környezet kitűnő helyszíne lesz a Fesztiválnak.
Tankcsapda jubileum, és még sok jó magyar zene... Kevesen tudják, hogy az egyik legjellegzetesebb magyar táncunk,
a csárdás is Bajáról indult el hódító útjára, itt az idő, hogy az
EFOTT-on a tánc hagyományát is felelevenítsék a városlakók
és a vendégek. Immár hagyományosan, a fesztivál utolsó estéjén az idén húszéves Tankcsapda csap a húrok közé, és természetesen Dévényi Tibi bácsi is minden este pörgeti a retro
lemezeket. A kínálatból 2009-ben sem hiányozhat a Quimby,
a Ladánybene 27, a Kispál és a Borz és még számtalan előadó,
akik ebben az évben is a legnagyobb és legjobb hangulatú
hallgatói bulivá változtatják a bajai Petőfi-szigetet. Sport után
GASZTRO Az idei év a GASZTRONÓMIA éve az EFOTT történetében, ennek megfelelően nagy hangsúlyt kapnak a kuliná-

umokban, magánszállásokon, panziókban és hotelekben is
kipihenhetik magukat az EFOTT látogatói. Az AXIÁL kemping
tulajdonosával is sikerült megállapodni, a kemping a fesztivál
látogatóinak a rendelkezésére áll majd a rendezvény ideje
alatt. A szállásfoglalás a rendezvény honlapjára kattintva online
rendszerben idén is biztosítva lesz.
Mindez diákbarát árakon! A „legrégebbi fesztivál” 2009ben is az egyik legolcsóbb lesz! A hetijegyek elővételben május 15-ig mindössze 10 900 forintba kerülnek, azt követően,
június 15-ig 12 900 forintért válthatóak, június 16-tól pedig 13
900 forintos áron. A napijegyek a nulladik napra 2000, szerdától szombatig pedig elővételben 4500 Ft-os áron vásárolhatók
meg. A hétvégi jegy – péntek, szombat – július 10-ig mindössze
8 900 forintba kerül. Jegyek már válthatóak a TEX hálózatában és jó néhány főiskolán/egyetemen is!
Idén is lehet jelentkezni... Az EFOTT szervezői idén is várják a hallgatói munkára jelentkező diákokat, csakúgy, mint a
fellépési lehetőséget kereső zenekarokat, a civil szervezeteket. A kereskedelem és a vendéglátás területén dolgozók és
a sajtó munkatársai egyaránt a fesztivál hivatalos weboldalán,
a www.efott.hu-n a Jelentkezés menüpontra kattintva online regisztrálhatnak.
Július 14-19. között mindenki megtudja, hogy nem csak a
halászlé miatt szerethető Baja!
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Soproni VOLT fesztivál

A Limp Bizkittel, a Franz Ferdinanddal és Mariliyn Mansonnal
Kultikus sztárokkal várja látogatóit az idei VOLT Fesztivál. Július
első hétvégéjére Sopronba érkezik a több év után új lemezzel és
fesztiválturnéval visszatérő LIMP BIZKIT csapata, a legnagyobb
nyugat-európai fesztiválok másik nagy idei visszatérője, a provokatív metál-ikon, MARILYN MANSON és a legaktuálisabb brit szupercsapat, a FRANZ FERDINAND. Az elsőként bejelentett nevek
között találjuk még a meglehetősen ritkán turnézó francia technóproducert, LAURENT GARNIER-t, aki természetesen élő show-val
érkezik Sopronba. Ugyanúgy, mint a brit FREESTYLERS legénysége,
amely pezsgő breakbeatet szállít az Alpok aljára. Sokak örömére
visszatér a Hűség városába LTJ BUKEM és MC CONRAD is.
Július 1-én újra megnyitja kapuit a Soproni VOLT Fesztivál. A
programkínálatban 10 színpadon 200 hazai- és nemzetközi
sztárt várhatunk a Hűség városába. Közülük egyelőre hat került
nyilvánosságra, de hírek szerint a közeljövőben lesznek még
igazán nagy meglepetések! Jegyek már országszerte kaphatók.
Részletek a volt.hu oldalon.
LIMP BIZKIT – Lassan tíz éve, hogy a nu-metal egyik legsikeresebb csapata meghódította a világot, de Fred Durst és
csapata idén újra teljes fronton támad. A stílusteremtő zenekar
egykor mindent elért, amit lehetett: platinalemezek, teltházas
turnék, albumaik több mint 67 millió példányban keltek el
világszerte. A metal újhullámát professzionálisan meglovagoló banda az utóbbi években alkotói pihenőt tartott, de tavaly
felröppent a hír, hogy a hosszúra nyúlt szünet után a csapat új
albumon dolgozik. És valóban! A hír igaz, olyannyira, hogy a
hamarosan megjelenő új Limp Bizkit lemezt világkörüli turnén
mutatják be a legjelentősebb európai fesztiválokon a nagyérdeműnek!
MARILYN MANSON – A metal ikonikus alakja, a provokatív, megbotránkoztató művész tovább borzolja a kedélyeket és
hamarosan új albummal jelentkezik. A zseniális médiazsonglőr
botrányaival folyamatosan szállítja a csámcsognivalót a bulvárlapoknak, megbotránkoztató, vizuális orgiával felérő koncertjeivel pedig évről évre több hívet toboroz maga mellé. A hírek szerint a csapat idén Valentin napra kőkemény ajándékkal
rukkol elő rajongóinak. A hetedik stúdióalbum Marilyn szerint
hozza a régi formát, erőszakos és kegyetlen lesz! MM azt ígéri, a VOLT Fesztivál koncertje felér majd egy mindent elsöprő
rockorgiával!
FRANZ FERDINAND – Az elmúlt évek gitárpopjának legnépszerűbb zenekara három év kihagyás után, idén januárban
megjelent Tonight című albumával végképp beírta nevét a nagyok közé. A Glasgow-i négyes debütáló albumának megjelenése óta maximális gázzal – és sikerrel – görgeti szekerét, amit
a szakma díjesővel (többek közt egy Mercury Music Prize, Ivor
Novello és két Brit Awards), a közönség pedig kitartó lelkesedésével jutalmaz. Az ír művészvilág egykori kultzenekarából
a zenei univerzum kikerülhetetlen figuráivá váltak, Alex
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Kapranos és csapata kisujjából rázza ki bohókás, táncos dirty
pop slágereit. Az éveken át tartó feszes tempójú lemezturné
mókuskerékból egy időre ugyan kiszálltak, az új megjelenés
azonban arra enged következtetni, hogy a 2009-es bizony
az ő évük lesz! A legnagyobb európai fesztiválok – köztük a
Glastonbury – elsőszámú fellépőjeként jelentették be a Franz
Ferdinand visszatérését. Velük indul az idei VOLT is!
LAURENT GARNIER – live – Univerzális művész, DJ, producer, lemezkiadó-tulajdonos, a francia techno legendás alakja,
aki bő két évtizedes karrierje során bátran feszegeti a stílushatárokat. Első találkozása az elektronikus zenével a ’80-as évek
végére datálható, brit klubokban érez rá a deep house és a detroiti techno ízére, a manchesteri Hacienda klubban olyan arcokat inspirál zenéivel, mint a Stone Roses vagy a Happy Mondays
tagjai. Legyen az többezres house party vagy a Montreaux-i
Jazz Fesztivál, Garnier sokoldalú művészete mindenütt megállja a helyét. Az utóbbi években dzsesszel (is) kacérkodó művész
élő produkciójával hívta fel magára a figyelmet, a neves norvég
billentyűst, Bugge Wesseltoftot is magába foglaló csapat Public
Outburst című munkája méltón reprezentálja, hogyan párosítható egymással művészi szinten élő zene és elektronika.
FREESTYLERS – live – Partirobbantó brit breakbeat kollektíva, slágergyáros remix-bajnokok – hangulathevítő hatásuk garantált, bárhol is lépjenek színpadra! A ’96-ban eredetileg trióként indult csapat sikere sokszínűségében (is) rejlik, a breakbeat
alapoktól bátran kacsingatnak az electro, jungle vagy hip-hop
felé, a lényeg a mindent elsöprő energia, amit nem egyszerű
tánc nélkül megállni. Az évek során 11 tagúra bővült – de folyamatosan változó felállású – formáció tarolt a slágerlistákon és a
partykon egyaránt, eddig négy album, több mint 40 kislemez
és száz egynéhány remix bizonyítja tehetségüket. A VOLT-ra
természetesen ők is élő produkcióval érkeznek!
LTJ BUKEM & MC CONRAD - Drum and bass legenda,
lemezkiadó tulajdonos, MC Conrad hangzsonglőrrel frenetikus parti alapozó. A klasszikus zenén és jazzen nevelkedett
Bukem komoly szerepet játszott abban, hogy a ’90- évek elején a drum and bass a londoni klubokból világhódító útjára
indult, összetéveszthetetlen stílusával nemcsak saját, de kiadója nevét is kitörölhetetlen zenei tényezővé tette. A műfaj
lágyabb, emészthetőbb oldalát képviselő Good Looking nagy
dobása a Progression Sessions mixsorozat volt, de emellett tehetségek garmadának adott bemutatkozási lehetőséget (például Makoto, Peshay, Nookie vagy a Utah Jazz neve is szerepel
a kiadó végtelen diszkográfiáján). Hű kísérőjével, a zseniális
MC Conraddal közös fellépései rendre azt bizonyítják, hogy a
drum and bass nemcsak a tört ütemek elfogult híveit képesek
a színpad elé szegezni!
Vető Viktória

Duna menti Egyetemek Regattája

Ajánló

Idén először kerül megrendezésre május

az alapító BCE, BME és ELTE, a vidéki

6-án az ELTE szervezésében a Duna menti

egyetemek közül pedig az evezős sport-

Egyetemek Regattája. Az idei programot

ban kiváló Szegedi Tudományegyetem.

Lágymányosi Eötvös Napok keretén be-

Az idei év különlegessége, hogy a Duna

lül az Eötvös Loránd Tudományegyetem

menti Egyetemek is részt vesznek a ver-

Hallgatói Önkormányzata a Magyar Eve-

senyben. Közel 13 ország 49 felsőokta-

zős Szövetség közreműködésével szervezi

tási intézményének a legjobb evezősei

meg.

látogatnak el hazánkba.

A verseny elődje Duna-parti Egyetemek
Regattájaként híresült el, melyet 1998ban három egyetem hívott életre. Az
alapítók a Budapesti Corvinus Egyetem,
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, és az Eötvös Loránd
Tudományegyetem. A kezdeményező
egyetemek rektorai alapító okiratban
rögzítették szándékukat a rendezvény
rendszeres

megrendezésére,

illetve

meghatározták annak céljait, amelyek
között a legfőbb az egészséges életmódra nevelés, valamint az egyetemi
evezőssport, mint az egyetemi fiatalság
sportban megtestesülő jelképének népszerűsítése.
A Duna menti Rektori Konferencia 2008. december 16-án Budapesten
tartotta elnökségi ülését, ahol megállapodást kötött Dr. Hudecz Ferenc (ELTE)
rektor úr a Rektori Konferencia tagjaival,
hogy létrehozzák ezt a nemes versenyt,
amely közelebb hozza és elmélyíti a magyarországi egyetemek és a Duna menti
Egyetemek közötti kapcsolatot.
A versenyt, az evezős regattát május
6-án a Lágymányosi Eötvös Napok keretén belül, annak egyik fő látványosságaként tartják meg.
Az ELTE EHÖK sportügyi alelnöke,
Pogátsa Zsuzsi – a program egyik főszervezője – elmondta, hogy a rendezvényen vízre száll a hazai egyetemek közül

A verseny rendje a következőképpen
fog alakulni: a délelőtt folyamán tartják
majd az előválogatókat, ahol a leggyorsabban célba érő csapatok tovább jutnak a délutáni döntőkre.
A verseny idejére a Szabadság híd és
a Lágymányosi híd közötti vízi forgalmat
lezárják. Az evezős nyolcasok – melyek
a verseny csúcspontjának számítanak – a
budai oldalon szállnak majd vízre, a Szabadság híd magasságában lévő rajtvonaltól indulnak, és a cél a Lágymányosi
hídnál lesz. A nyolcasok mellett négyes
evezősök indítását is tervezik, illetve egy
meglepetés futam is vár a kilátogatókra.
A napot az ünnepélyes díjátadás zárja,
ahol a győzteseknek járó jutalmakat a
három egyetem rektorai adják majd át.
Számtalan eddig meg nem tapasztalt élmény vár ránk. Egy kis ízelítőként
elmondhatjuk, hogy nemcsak a versenyzőknek kedveznek a szervezők, hanem
a szurkolókra is gondolnak. A program
egyik kiemelkedő pontja lehet, hogy a
szurkolók egy, a Duna közepén álló hajóról buzdíthatják majd kedvenc evezőseiket.
Légy te is részese ennek a csodálatos napnak! Gyere el, és szurkoljunk
együtt a Duna közepén kiváló sportolóinknak!
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Tavaszi tojáskrém
Hozzávalók:
• 3-4 főtt tojás
• 2-3 evőkanál tejföl
• 1-2 evőkanál majonéz
• 1 teáskanál mustár
• Só
• Bors
• Pirospaprika
A tavaszi meleg megérkeztével egyre kevésbé vágyik az ember
a nehéz ételekre, és inkább könnyedebb fogásokat fogyasztunk
szívesen. A mindig elérhető és könnyen elkészíthető Jolly Joker
ilyenkor a szendvics, melyet sokféleképpen el lehet készíteni,

és friss zöldségekkel megspékelve még egészséges is. Ám sokszor már nagyon unalmas lehet a szokásos vajas kenyér-sonkasajt kombináció, így arra gondoltam, hogy ebben a számban
egy igen egyszerűen elkészíthető szendvicskrémet ajánlok
Nektek.
A tojásokat keményre főzzük, meghámozzuk és villával
pépesre törjük. A masszához hozzáadjuk a tejfölt, a majonézt,
a mustárt és a fűszereket, de ízlés szerint megbolondíthatjuk
még metélőhagymával vagy más apróra vágott idényzöldséggel is. A masszát jól összedolgozzuk, s pirítósra kenve már tálalhatjuk is. Jó étvágyat hozzá!
Vera

Viccek
Fura kaják

Üzenetrögzítő

Kamubasült pogácsa
Foglepedékkel töltött padlizsán
Fokhagymás üdítő
Paprikáscsirke ízű bocicsoki
Zacskós Kóla
Tehéncsipafőzelék
Pacalrudi
Rántott bikaboka
Petrezselyempálinka
Kacsacsőrleves
Rántott csirke zokniszósszal és töltött emberlábszaggal
Uborkás linzer
Tormafagyi

Tessék, Petőfi rádió! Adásban van!
Kedves felem! Jelenleg nem emelhetem fel eme kedvenc terefere szerkezetemet, de engedelmeddel felveszem nevedet, s
tervedet velem. Esetleg kedvedet leled, keress hevesen, s egyszer emberedre lelsz!
...és a hetedik napon megpihent, kikapcsolta telefonját, és
most nem éred el.
Figyelem! Ön hívásával megsértette a Központi Hírszerzés telefonvonalát! Kérjük, maradjon készüléke mellett! Kommandósaink már elindultak a tartózkodási helyére!

Hogy hívják a spanyol tolvajt?
Lopez de Futaztan

„Poharak nincsenek!”
A vezetőség
alatta kézzel:
„Nincs vezetőség!”
A poharak
(egy káveautomatán)

Nyelvtörő
Láttam szőrös hörcsögöt. Éppen szörpöt szörcsögött. Ha a hörcsög szörpöt szörcsög rátörnek a hörcsög görcsök.
Meggymag! Szelíd meggymag vagy, vagy vad meggymag vagy?
Jamaika a jamaikaiaké!

Aranyköpések
Ki korán kel, egész nap álmos marad.
Belegabalyodott, mint sündisznó a rágógumiba.
Szeretem a munkát, akár órákig is el tudom nézegetni.
Ha dolgozni támad kedvem, leülök egy sarokba és megvárom
amíg elmúlik.
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Táblás feliratok
Ne szarasd a kutyád a fűre, mi sem füvezünk a kutyádon!

Kérem a kukát etessék, a padló diétázik!
Mi gyorsan, olcsón és kiváló minőségben dolgozunk! Ön ezek
közül kettőt választhat.
A brit szabványoknak megfelelően készült.
alatta: „A Titanic is...” (felirat egy brit pub WC-jében)

