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Lassan közeledik a
szemeszter vége, melyet mi sem mutat jobban, minthogy ebben
a félévben az utolsó
TátKontúrt foghatjátok
a kezetekben. Tükrözve
azt a sajátságos szerepet, melyet a június az
egyetemi polgárok életében betölt, a lapszám
fele még az egyetemhez
köthető, ugyanakkor már a nyár eseményeivel
kapcsolatos témákkal is foglalkozunk. Ennek
megfelelően olvashattok a migránsok helyzetéről, a nemi identitásokról és a prostitúcióról
szóló cikkeket, és hasznos információkat találhattok a szakmai gyakorlatokról és térítési díjak
változásáról is. Gondolva azonban arra, hogy valamelyest segítséget adjunk számotokra arra az
időszakra nézve is, amikor tehetetlenül fogtok
állni a vizsgaidőszak végén nyakatokba szakadt
temérdek mennyiségű szabadidő láttán, gyors
áttekintést találhattok a nyári programokról és
fesztiválokról is, valamint olvashattok kritikát a
Transzcendens filmről, mely remélhetőleg meghozza számotokra a kedvet a film megnézésre,
ha az eddig hallottak esetleg ezt meghiúsították
volna. Végül a foci-vb-ért nem lelkesedő olvasóink
számára túlélési útmutatóval készültünk a közeledő egy hónapos időszakra vonatkozóan, mely
többé-kevésbé a sör – barátok - foci meccs szentháromságban fog telni.
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… Mindig más történik
A Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület május 14.-én tartotta első alkalommal megrendezésre kerülő szalonját.
A meghívott vendég nem volt más, mint karunk Professor Emeritusa, Ferge Zsuzsa. Azt est házigazdája pedig karunk
oktatója, Lakner Zoltán volt.

Zsuzsa kitért a társadalmi különbségek növekedésére, arra, hogy a gazdagok fokozatosan
gazdagabbak lesznek, míg a szegénység egyre
mélyebb és egyre nagyobb méreteket ölt.
Összehasonlította az általa nemcsak szakirodalomból, hanem saját tapasztalatai alapján ismert korok szociálpolitikáinak hatásait.
A hallgatóságnak igazi élményt szolgáltatott
ezzel, mivel legtöbben erről csak a szakirodalomban olvastunk idáig.
A beszélgetés annyira jól sikerült, hogy a tervezett időkereten túl sikerült csak befejezni a programot.
A nagy érdeklődésre való tekintettel Hegyesi Gábor ígéretet tett rá, hogy a következő szemeszterben újra vendégül
hívja az egyesület örökös elnökét.
Ha mélyebben érdekel a téma, akkor mindenképp olvasd el ezt:olvasmány: http://www.fergezsuzsa.hu/docs/mindig_
mas_tortenik.pdf
Kis Diána

Érdekel a szociálpolitika?
Dolgoznál csapatban?
Részt vennél szakmai beszélgetéseken tanulmány létrehozásában?
Akkor a Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesületben a helyed!
Jelentkezésedet küld el a hilscher1989@gmail.com címre, a következő információkkal:
99 név
99 életkor
99 végzettség
99 szakmai tapasztalat
99 érdeklődési kör
Az általános tagságon kívül lehetőség van aktív részvételre a szeptembertől újra induló műhelyekben, amiről a
jelentkezés után bővebb információhoz juthattok.

Fotó • www.facebook.com/ELTEtatk

A beszélgetés témája a szakma helyzete volt, ezen kívül szóba kerültek közéleti témák is. Zsuzsa 2006-os cikke
adta a beszélgetés alapját, aminek címe:…Mindig más történik. A jóléti állam lehetséges jövőképei Magyarországon
2015-ig.
A beszélgetés alatt mindkét politikai oldallal szemben megfogalmazta kritikáját. Szóba kerültek a szélsőségek
megjelenésének lehetséges okai és következményei, valamint lehetséges konfliktuskezelési technikák a nézeteltérések esetén.
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Szakmai gyakorlat a TáTK
különböző szakjain

Fotó • http: www.frissdiplomas.hu

A tapasztalatszerzés, a munka világába való bepillantás szempontjából rendkívül hasznos, ha a hallgatóknak már egyetemi
tanulmányaik során, mintatantervük keretében teljesíteniük kell
szakmai gyakorlatot. A különböző szakokon rendkívül eltérőek a
követelmények ezzel kapcsolatban, erről szeretnénk nektek bemutatni egy rövid összeállítást a teljesség igénye nélkül.
Az alapszakok közül kötelező a szakmai gyakorlat a
nemzetközi tanulmányok BA-n, ahol 120 órás gyakorlatot kell teljesíteniük a hallgatóknak 16 kreditért a 2-6.
félév között, választott időpontban.
Az eddigi helyekről néhány tapasztalat, valamint a
(nem teljes) lista megtalálható a http://www.ntszhek.hu/
oldalon.
A gyakorlat végén le kell adni egy 3-4 oldalas beszámolót, amely a legrelevánsabb tapasztalatok, feladatkörök, elsajátított ismeretek részletes leírását
tartalmazza
Amennyiben a szakmai gyakorlati hely külön kéri, le kell adni egy együttműködési megállapodást, az ehhez szükséges dokumentum itt
található:
http://tatk.elte.hu/intezetek/politikaies-nemzetkozi-tanulmanyok-intezete/europaitanulmanyok-tanszek

6 kredites, 160 órás gyakorlatot.
Ezt különböző egészség-gazdaságtani
elemző cégeknél, az állami szférában, vagy
például gyógyszercégeknél is teljesíthetik a
hallgatók.

A humánökológia mesterszakon szintén a
harmadik félévben elvégzendő egy 5 kredit, 90 órás szakmai gyakorlat.
A szakmai gyakorlat tudományos kutatáshoz, illetve
településfejlesztési, környezetvédelmi vagy tájgazdálkodási programhoz kapcsolódó, a felsőoktatási intézmény
szervezésében vagy kutatóintézetnél, a szakigazgatásban, önkormányzatnál, nonprofit vállalkozásnál vagy
civil szervezetnél végezhető.

A szociális munka alapszakon két gyakorlat is
kötelezően elvégzendő:
ӽӽ az Általános szociális munka gyakorlat 300
órás és 14 kreditet ér
ӽӽ az Intenzív záró komplex gyakorlat pedig 480
A szakmai gyakorlatokon megismerkedhettek a munka világával
órás és 21 kreditet ér.
A gyakorlatok célja, hogy felkészítsék a hallgatót az elméTermészetesen vannak még olyan szakok, ahol a tanletben tanultak gyakorlati alkalmazására, és elősegítsék tervben kötelező, illetve kötelezően választható kurzusa szakmai készségek fejlesztését.
ként szerepel a szakmai gyakorlat, ezekről a mintatervekben tájékozódhattok
A mesterszakok közül az egészségpolitika, tervezés és
finanszírozás MSc harmadik félévében kell elvégezni egy
Tóth Rita

Helyesbítés: A Tátkontúr előző lapszámában Cserenkó Gábor neve sajnos hibásan szerepelt.
A hibáért elnézést kérünk!
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A térítési és szolgáltatási díjak
változásai
Az ELTE Társadalomtudományi Karán a hallgatók bizonyos esetekben meghatározott összeg fizetésére vannak kötelezve. Ezek
legtöbbször valamilyen tanulmányi cselekményhez (vagy a cselekmény elmulasztásához) kötődnek. A különböző jogcímekhez különböző összegek tartoznak, ezért érdemes odafigyelni a határidők és
szabályzatok betartására.

4500 forintos fizetési kötelezettséget von
maga után, hiszen a vizsgákról le- és feljelentkezni a vizsga előtt 24 órával lehetséges,
ezáltal lehetővé téve a hallgatótársaknak az
időpont felvételét, továbbá az oktatóknak a
vizsgára való megfelelő készülést.
A Kari Tanács ülésén a Nemzeti Felsőoktatási Törvény szerint megengedhető legmagasabb
összeget, 5000 forintot szerettek volna kérni a fentebb
említett mulasztásokért, azonban a Hallgatói Önkormányzat képviselői 4500 Ft-os értéket javasoltak, amit

”

Fotó • www.sulinet.hu

A határidő utáni regisztrációért például 3500 forintot
kell fizetni; a regisztráció minden félév elején esedékes,
ennek során nyilatkozik a hallgató arról, hogy az adott
szemeszterben folytatni fogja a tanulmányait vagy
passziváltat.
Ez utóbbit egymás után maximum 2 fél- Amennyiben a hallgató szakdolgozatát elégtelenre értékelik,
éven át lehet, utána a státusz aktiválásának 10000 forintos díjat kell fizetni az új diplomamunka leadásakor.
elmulasztása (nyomós indok nélkül) a hallgatói jogviszony megszűnését vonja maga után.
A költségtérítés/önköltség befizetésének elmulasztása később egy nem mellett el is fogadott a Kari Tanács.
(a határidő az őszi félévben október 15, a tavaszi szemeszAz ugyanabból a tárgyból letett harmadik és továbterben március 15.) és fizetési felszólítás kiküldése esetén bi vizsga esetén szintén 5000 forintos összeget akar3500 Ft-is díj megfizetésére kötelezettek a hallgatók.
tak kivetni a hallgatóknak, azonban ezt sem fogadta
A dékáni méltányossági kérvény alapján megítélt el a Kari Tanács, a Hallgatói Önkormányzat kérésének
ötödik és további jegyszerzési kísérlet vagy negyedik és megfelelően.
Az oklevélmásodlat kiállítása összesen 7000
Ft-ba (5000+2000 Ft illeték) kerül, míg a nem
teljes kreditérték beszámítással elfogadott alapszakról mesterszakra felvettek esetében az előírt
kurzusok elvégzéséért 6000 Ft-ot kell fizetni
kreditenként (nem minden mesterszak esetében
vannak ilyen elvégzendő tárgyak a kreditelismeréssel felvett hallgatók számára.
A képzés végén kiállított leckekönyv példány
kiállításán túl a leckekönyv-másodlatért 6500
Ft-ot, míg az E-index egy másolatáért (a félévente kérhető egy ingyenes példányon felül) 2000
forint fizetendő.
Amennyiben a hallgató szakdolgozatát elégtelenre értékelik, 10000 forintos díjat kell fizetni
Figyeljetek rá, hogy ne legyen fizetési kötelezettségetek!
az új diplomamunka leadásakor.
további tárgyfelvétel esetén 4500 forintot kell fizetnie a
Változások történtek a kredittúlfutás esetén fellépő
hallgatóknak.
díjak esetében is. A képzési és kimeneteli követelméA vizsgáról való igazolatlan távolmaradás szintén nyekben előírt krediteknek megfelelően 110% elvégzése
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ingyenes (ez egy 180 kredites alapszak esetében 180+18, politika és egészségpolitika, tervezés és finanszírozás
azaz 198 kreditet jelent). Ezen túl minden felvett kredi- szakos hallgatóknak 13300 Ft/kredit díjat kell fizetniük,
tért fizetni kell, de fontos megemlíteni, hogy egy félév- hiszen ezek az összegek minden esetben igazodnak az
ben a fizetendő összeg maximum a hallgatói normatíva önköltség mértékéhez a szakokon. Ugyanakkor csak az
50%-a, azaz 59500 forint lehet.
állami ösztöndíjas hallgatóknak kell kifizetniük ezeket az
Amennyiben valaki felvesz egy kurzust, de nem sike- összegeket, az önköltséges hallgatók mentesülnek alóla
rül teljesítenie, az óra kreditértéke akkor is beleszámít (hiszen őket az önköltség terheli).
ebbe a túlfutásba. Az új összegek minden alapszak eseRendkívül fontos, hogy mindenki tisztában legyen
tében 6500 forint/kredit, kivéve a 2012-ben felvett szo- a tanulmányi kötelezettségeivel, a határidőkkel, hiszen
ciális munkásoknál, nekik 5000 forintot kell fizetniük a – ahogy fentebb is láthattátok – meglehetősen komoly
fentebb részletezett kredittúlfutásért.
retorziót von maga után ezek figyelmen kívül hagyáA mesterszakos hallgatók 8300 forintot fizetnek kre- sa, elmulasztása. Amennyiben kérdésetek van a cikkel
ditenként, a 2014-ben felvételre kerülő szociális munka vagy az említett határidőkkel kapcsolatban, írjatok a
és szociálpolitika mesterképzéses hallgatók esetén ez az tanulmany@tatkhok.elte.hu e-mail címre.
összeg 100000 Ft/kredit. Az angol nyelvű kisebbségTóth Rita

Új intézmény, régi gondok
A Magyar Helsinki Bizottság jelentése a menekültügyi őrizetről.
A Magyar Helsinki Bizottság az Európai Unió felkérésére készített
jelentést a magyarországi Menekültügyi Őrzött Befogadó Központokról. Megfigyelésük alapján, a befogadó központok működése
nem hogy nem zökkenőmentes, de egyenesen siralmas.
Kik a szereplők?
Az egyik oldalon a Magyar Helsinki Bizottság áll, amit
1989-ben alapítottak az emberi jogok védelmére.
Alapítója és első elnöke Kőszeg Ferenc volt.
A bizottság figyelemmel kíséri az emberi jogok magyarországi érvényesülését, és a közvélemény tájékoztatása mellett jogi segítséget nyújt mindazoknak, akik
a bizottság tevékenységi körébe tartozó jogsérelemmel
fordulnak hozzá.
A bizottság eleve kétségesnek tartja a menekültügyi
őrizetet, mert szerintük az ésszerűtlen, költséges és nem
egyezik meg a nemzetközi standardokkal. Az ott élők
nem bűnelkövetők mégis elzárva tartják őket, és korlátozzák a kapcsolattartásukat másokkal. Leginkább azért
kerülnek oda, mert nincsenek megfelelő úti okmányaik.
A másik oldalon a Menekültügyi Őrzött Befogadó
Központ áll. A központ a főigazgató irányítása alatt
álló, teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó
szervezeti egység. Elmondásuk szerint többek között
ezeket a feladatokat látja el a Központ:

1) gondoskodik az elhelyezettek járási tiszti
főorvos által előírt egészségügyi szűrésének,
valamint a háziorvosi ellátásnak a megszervezéséről
2) napi 24 órában szociális munkások foglalkoztatásával segítséget és tájékoztatást nyújt az
elhelyezettek napi problémáinak megoldásához,
életvezetési tanácsadást végez, intézkedik a kiskorú
gyermekek beiskolázásáról, ellátja a gyermekvédelem
terén rá háruló feladatokat
3) megszervezi a szabadidő hatékony eltöltését
4) közös használatú, a vallásgyakorlás célját szolgáló
helyiséget biztosít
5) biztosítja az őrizetbe vett elismerését kérő számára a
kapcsolattartás lehetőségét
Az előzmények
A 2013. július elsején hatályba lépett új menedékjogi
szabályok alapján lehetővé vált a menedékkérők őrizete,
melyet ún. menekültügyi őrzött befogadó központokban
hajt végre a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a menedékkérők
fogva tartása legális Magyarországon, tehát azokat, akik
valamiért menekülni kényszerültek, itthon még a letartóztatás veszélye is fenyegeti. A Magyar Helsinki Bizottság
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erősen kétségesnek tartja ezt a rendszert, az őrizet túlságosan kiterjesztően megfogalmazott jogalapja, az önálló
jogorvoslat lehetőségének, valamint az őrizet hatékony
alternatíváinak hiánya miatt.
A Tárki tavaly márciusban publikált diszkriminációs
kutatása szerint a megkérdeztettek 36%-a nyíltan idegenellenesnek bizonyult, vagyis ennyien válaszolták azt,
hogy semmilyen menedékkérő „ne tehesse be a lábát” az
országba. A megkérdezettek 53%-a pedig a mérlegelő
kategóriát képviselte, tehát elgondolkodnak a menedék
nyújtása és az elutasítása között. Ilyen adatokat látva
nem is kell csodálkoznunk azon, hogy milyen az intézményi hozzáállás a menekültekhez.
Látogatás
időpontja

Helyszín

Férőhelyek
száma

Létszám
a
látogatáskor

2014. február
12.

Békéscsabai
MÖBEK

185

81

2014. február
20.

Debreceni
MÖBEK

182

156

2014. február
26.

Nyírbátori
MÖBEK

105

87

A jelentés
Az új jogintézmény bevezetése után fél évvel, 2014 februárjában a Magyar Helsinki Bizottság felkereste mindhárom állandó befogadó központot, a békéscsabait, a
debrecenit és a nyírbátorit. Az erről készült jelentést
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (továbbiakban a
BÁH) kommentálta.
A bizottság megfigyelői az általuk beszélt nyolc idegen nyelven, kisebb és nagyobb csoportos vagy egyéni
beszélgetéseket folytattak több mint 150 fogvatartott
menedékkérővel.
Az őrizet (a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX.
törvény alapján) összesen 6 okból rendelhető el:
a) a kérelmező személyazonossága, állampolgársága
nem tisztázott, ennek megállapítása érdekében;
b) a kérelmező a hatóság elől elrejtőzött vagy a menekültügyi eljárás lefolytatását más módon akadályozza;
c) alapos ok miatt feltehető, hogy a kérelmező az
eljárás lefolytatását késlelteti vagy meghiúsítja, szökés
veszélye áll fenn, a menekültügyi eljárás lefolytatásához
szükséges adatok megállapítása érdekében;
d) a nemzetbiztonság, illetve a közbiztonság, továbbá

a közrend védelme érdekében;
e) ha a kérelem előterjesztésére repülőtéri eljárásban
került sor;
f) előírt megjelenési kötelezettséget az elismerését
kérő felszólításra sem teljesítette, és ezzel akadályozza a
dublini eljárás lefolytatását.
A Helsinki Bizottság megfigyelése:
A Bizottság szeretné megkapni a menekültügyi őrizet
elrendelésére vonatkozó belső iránymutatás.
Ez segítené az ügyintézőket a döntésben, mivel a fogva
tartás csak végső eszköz lehet
A BÁH válasza
Ilyen dokumentum nem létezik, mivel a hivatal minden
menedékkérőt személyes körülményei alapján vizsgál
meg.
Helsinki Bizottság megfigyelése:
A megtekintett határozatok alapján többek között ilyen
típusproblémákkal találkoztak:
ӽӽ Mind a hatósági, mind a bírósági határozatok gyakran sablonosak, és figyelmen kívül hagyják a kérelmező
egyéni helyzetét
ӽӽ A bírósági végzések gyakran téves állampolgársági
adatokat tartalmaznak
ӽӽ A kirendelt ügygondnokok szinte teljesen passzívak
az eljárás során
ӽӽ A békéscsabai MÖBEK-ben a fogvatartott kérelmezők nem rendelkeztek az ügyükben az őrizet meghos�szabbítását elrendelő bírósági határozatokkal a helyi
bíróság lassú kézbesítési gyakorlata miatt.
A BÁH válasza:
A BÁH ezt a pontot annyiban kommentálta, hogy a
békéscsabai MÖBEK-ben a fogvatartottak minden
esetben megkapják az őrizet meghosszabbítását elrendelő határozatokat. Ha nem postán, akkor elektronikus
úton.
Helsinki Bizottság megfigyelése:
A menekültügyi őrizet alternatívájaként lehetőség nyílik
arra, hogy a menedékkérő óvadékot fizessen, amit a Hivatal határoz meg 500-5000 ezer euró között.
Ennek ellenére a három MÖBEK-ben, mindenkitől egységesen 2000 euró óvadékot kértek, tekintet nélkül a
kérelmezők anyagi helyzetére. E mellett az óvadék el-
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A BÁH válasza:
„Az óvadék lehetősége minden esetben egyedi mérlegelés keretében kerül megvizsgálásra.”
Helsinki Bizottság megfigyelése:
Kiskorúak fogva tartása:
Az életkor-meghatározási gyakorlat
nélkülözi a multidiszciplináris megközelítést, illetve figyelmen kívül hagyja a
gyermek pszichés érettségét és az interkulturális különbségeket.
Felülbíráló életkor vizsgálatot csak akkor
kérhetnek, ha kifizetik a vizsgálatot.
A Bizottság mind a három központban
találkozott olyan fogvatartottakkal (30
külföldivel), akik elmondásuk szerint
18 évnél fiatalabbak voltak, és ez valószínűnek is tűnt.
A BÁH válasza:
A BÁH kísérő nélküli kiskorúak esetén nem rendel el
őrizetet.
A hivatal maga is végez orvosi vizsgálatot, és ennek eredményeihez tartja magát.
A vizsgálat díjának megtérítése esetén a kérelmező
kérhet felülvizsgálatot.
A kérelmező okmánnyal is igazolhatja korát, amit először
az okmányszakértő bizottság megvizsgál.
Helsinki Bizottság megfigyelése:
A fogva tartás fizikai körülményei:
A tisztálkodási lehetőségekre és a fürdőszobák állapotára
Nyírbátorban és Debrecenben is érkezett panasz, miszerint rendkívül rossz állapotban vannak, és nem felelnek
meg az alapvető higiénés követelményeknek.
A BÁH válasza:
A nyírbátori telephelyen Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Rendőr-főkapitányság kezelésében áll.
A takarítást végző személyek kiemelt figyelmet fordítanak a fürdő és mosdóhelységek tisztítására.
A debreceni MÖBEK-ben a karbantartást a befogadó
állomás munkatársai végzik, és ezen felül az esetleges
dugulásokat soron kívül intézik.

A BÁH még megjegyzi, hogy dugulást elsősorban az ott
lakók idézik elő a ’számukra biztosított sampon és tusfürdő
tároló - dobozaival és zárókupakjaival’.
Helsinki Bizottság megfigyelése:
A debreceni MÖBEK-ben egyetlen
személyes tárgyak tárolására alkalmas közel kétméteres
szekrényekben nincsenek polcok.
Továbbá a televíziózásra szolgáló helyiségben bútorként

néhány nagyon kényelmetlen, támla nélküli tornapad
található, melyek nem alkalmasak többórás ülésre.
A telephely biztonsági kerítésének kialakítása kifejezetten nyomasztó, megfélemlítő hatású, nemcsak a fogvatartottakra, hanem a nyílt befogadó állomáson elhelyezett menedékkérőkre.
A BÁH válasza:
A debreceni MÖBEK-ben azóta felszerelték a polcokat.
A tornapad praktikusabb, mint ha székek lennének, hiszen több ember fél el rajtuk és nem foglal annyi helyet.
A telephelyek hangulata nem rosszabb, mint bármely
más őrizetet végrehajtó intézményben.
Helsinki Bizottság megfigyelése:
A debreceni MÖBEK-ben a szabadidő tartalmas eltöltésére alkalmas, kellően felszerelt udvar hiányzik. Az
objektum kis területű, betonozott, belső kerítéssel körbevett udvarán nem lehet érdemi testmozgást, sporttevékenységet folytatni. Padok sem itt, sem Nyírbátorban
nincsenek.
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A BÁH válasza:
A szociális munkások szerveznek foglalkozások és sportversenyeket, illetve folyamatosan van nyelvtanítás.
A padok elhelyezésének lehetőségét még megvizsgálják

kot, továbbá gumikesztyűt viselt az influenzajárványra
hivatkozva. Ugyanakkor a Bizottság ezt indokolatlannak
és aggályosnak, valamint a lakók számára megalázónak
ítéli.

Helsinki Bizottság megfigyelése:
A debreceni MÖBEK-ben bántalmazásról is érkeztek panaszok. E szerint a fegyveres biztonsági őrök az orvosi
szobában vagy egy azzal szemben levő helyiségben bántalmazzák a fogvatartottakat, mivel „ott nincs kamera”.
A szociális munkások közül többen láthatóan kerülik a
kontaktust a külföldiekkel, az idő nagy részében rácsokkal elválasztott irodában tartózkodnak.
Számos menedékkérő állította, hogy a szociális munká-

A BÁH válasza:
Az influenzajárvány okán a védőfelszerelést az ügyfelek
is igényelhettek, amit többen kértek is, de használatára
egy idő után már nem tartottak igényt.
Helsinki Bizottság megfigyelése:
Mindhárom helyen kifogásolták a fogvatartott menedékkérők, hogy nem használhatják mobiltelefonjaikat,
még azokat sem, amelyek kép és hangrögzítésre sem
alkalmasak.

”

A tornapad praktikusabb, mint ha székek lennének, hiszen több
ember fél el rajtuk és nem foglal annyi helyet

sok egy része ugyanolyan megalázóan beszélnek velük,
mint egyes fegyveres biztonsági őrök.
A megfigyelők a látogatások során több olyan szociális
munkással találkoztak munka közben, akik alig beszéltek
angolul vagy valamely másik világnyelven.

Az ügyfélirodában naponta van ügyfélfogadás, ahol a lakók feltehetik kérdéseiket.
Az ügyintézők és a szociális munkások angol, német, francia vagy román nyelven is
beszélnek. Ezen kívül valamennyi munkatárs megfelelő nyelvismerettel rendelkezik,
melyet munkájuk során használni is tudnak (például
angol, arab, orosz, német).
Helsinki Bizottság megfigyelése:
A debreceni MÖBEK-ben a látogatás alkalmával a fegyveres biztonsági őrök többsége és a szociális munkások
némelyike is az orrot és szájat takaró egészségügyi masz-

Helsinki Bizottság megfigyelése:
A Bizottság javasolja a napirend rugalmas kialakítását és
a takarodó korlátozott kitolását azokban a hangsúlyozottan kivételes esetekben, amikor az őrizetesek jelentős
csoportja közösen valamilyen nagy érdeklődésre számot
tartó televíziós sport- vagy más programot néz, aminek
röviddel a takarodó után van vége.

A BÁH válasza:
A jóváhagyott napirendtől eltérni csak rendkívüli történések esetén, az igazgató engedélyével lehet.
Emellett figyelembe kell venni, hogy az éjszakai pihenésben másokat sem lehet akadályozni.
A közelgő nagy sportesemény esetében azonban

Fotó • helsinki.hu/

A BÁH válasza:
Amennyiben a menekültügyi őrizetes részéről panasz érkezik valamelyik fegyveres
biztonsági őrrel kapcsolatban, az esetet a
központ továbbítja az illetékes rendőr-főkapitányság részére. Ilyen jelzés egyelőre
nem érkezett.

A BÁH válasza:
A befogadottak az intézet telefonját használhatják, saját mobil használatára nincsen mód.

Terítéken a tudomány  12

megvizsgáljuk a lehetőségeket.

vonatkozó szabályt teljesítettek.

Helsinki Bizottság megfigyelése:
Ne legyen elrendelhető vagy fenntartható az őrizet, ha
bebizonyosodik, hogy a Hivatal nem tudja a megfelelő
egészségügyi, illetve mentálhigiénés ellátást és támogatást biztosítani a sérülékeny menedékkérőnek, mert az
akár embertelen bánásmódhoz is vezethet.

A kimerítő jelentést ti is elolvashatjátok a http://helsinki.
hu/menekultugyi-orizet-uj-intezmeny-regi-gondokkal oldalon, illetve itt megtaláljátok a BÁH válaszait is.
Sok sikert annak felderítéséhez, hogy e jelentés és az erre
adott válasz alapján kinek van vaj a füle mögött.
Aruwa Eszter

A BÁH válasza:
A nyírbátori MÖBEK vezetése felé nem érkezett ilyen
panasz.
Az viszont általánosságban elmondható, hogy az ügyfelek jelentős része nem veszi be a nekik felírt gyógyszereket.
A Helsinki Bizottság a jelentés végén 6 egyéni panaszt
is közölt.
A BÁH 5 panaszra reagált, elutasító válasszal, szerintük a kérelmezők állításai vagy hamisak, vagy ők
maguk nem értik a panaszt, mivel ők minden rájuk

Forrás:
A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal honlapja,
http://www.bmbah.hu/jomla/index.php?lang=hu (Megtekintve: 2014-05-17)
Menekültügyi őrizet: új intézmény régi gondokkal
http://helsinki.hu/menekultugyi-orizet-uj-intezmeny-regigondokkal (Megtekintve: 2014-05-17)
Rossz házigazdák vagyunk, Népszava, 2014. május 17.,
http://nepszava.hu/cikk/1020722-rossz-hazigazdakvagyunk (Megtekintve: 2014-05-17)

Pillangók az éjszakában
Prostitúció az EU-ban
Kéjhölgyek, utcalányok, szajhák vagy éjszakai pillangók - úgy
nevezhetjük őket, ahogy úri kedvünk tartja. Hiszen ez mesterségük. Hogy a kedvünkre tegyenek. Nézzük, hogyan végezhető ezt
a munka az Unióban!
Halandó, lépj ki a fényre!
Mit értünk prostitúció alatt?
A prostitúció a nemi aktus bármely formája, amelyet
valaki szolgáltatásszerűen nyújt, anyagi ellenszolgáltatás
fejében, változó ügyfelek számára.
Hogy miért lesz valaki szexmunkás?
Pénz, gazdasági-egzisztenciális kényszer hajtja erre a
pályára. Sokuknak a férjüket, gyerekeiket kell eltartani a
keresményükből, de az is előfordul, hogy egy nagy létszámú családot, vagy rokonságot tart el egyetlen prostituált.
Azért a tisztesség kedvéért meg kell említenünk
azokat, akik a prostitúciót, választott szakmaként űzik.
Sokan, nem prostituáltnak, hanem szexmunkásnak
hívják magukat, evvel is kihangsúlyozva annak a

különbségét, hogy ezt a szakmát nem a
kényszer hatására választották ( legalább
is nem valaki kényszerítésére). Róluk
Szexmunkások Érdekvédelmi Szövetségének
honlapjáról tudhattok meg többet.
Ki az a prostitútor?
Klasszikus esetben a strici, aki pénzt, szerelmet,
házasságot ígér, majd a kényszer finomabb-durvább
eszközeivel eléri, hogy a lány (vagy adott esetben fiú)
testének áruba bocsájtásával neki keresse a pénzt.
Van, hogy a házastársak állapodnak meg, hogy a
család anyagi helyzetére tekintettel jelenleg nem találnak ennél jobb megoldást. Van, aki a nevelőintézetek
kapujában állva várakozik az éppen kilépőkre, és támad rájuk ígéretekkel, fenyegetéssel, erővel. Némelyik
egyenesen a szülőktől veszi meg az addigra már sok
esetben alkalmasan „előkészített” gyermeket, és állítja
rögtön munkába.
Ennek ellenére számításba kell vennünk, hogy a pros-
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nem hajlandóak együttműködni a hatóságokkal. A lelki-
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azokat büntetik meg, akik mások prostitúciójából
hasznot húznak.
1993 óta a prostitúció nem tilos és nem is
engedélyezett: a magánélet körébe utalja a törvény. Továbbra is tilos azonban minden olyan
cselekmény, amely más személy prostitúciójából
hasznot húz.
1993 óta a prostitúció („üzletszerű kéjelgés”)
nem bűncselekmény Magyarországon. Akit ezen
a címen vonnak eljárás alá, csupán bírsággal illethetik mint szabálysértőt.
Kövessétek hát példámat, feleim
Az Európai Unióban nincs egységes szabályozása a prostitúciónak, a tagállamok többféle
modellt alakítottak ki.

leg és fizikailag is sérült prostituált számára bármilyen
durva és erőszakos is ez a kapcsolat, mégiscsak egy kapcsolat, amelyben őt elfogadják.
Ha már sérülés, a prostitúció és az emberkereskedelem elleni nemzetközi konferenciákon megegyeztek
abban, hogy a prostituáltak döntő többségét – egyesek
szerint 70%-át, mások szerint 85%-át – gyermekkorában rendszeresen súlyosan bántalmazták, jelentős
részük visszatérő szexuális kihasználás áldozata volt.
A gyermekkorban elszenvedett érzelmi, testi, illetve
szexuális visszaélések következtében sajátos szocializációs folyamat zajlik le. Az ilyen körülmények között felnövő gyerekek azt tanulják meg, hogy testük nem saját
énjük, hanem más személyek céljainak szolgálatában áll.

nősül, amennyiben az nem egy harmadik fél kényszerítésére történik. A lányok 16 éves koruktól szexuálisan érettnek számítanak, innentől kezdve legálisan dolgozhatnak.
ӽӽ A holland modell legalizálja a prostitúciót. Az or-

Fotó • internationalpoliticalforum.com/

A törvény nevében, nyissatok kaput
Az egyik legfontosabb témával kapcsolatos egyezmény a New York-i Nemzetközi
Egyezmény, ami 1950. március 21-én jött
létre, és amihez elvileg mindenki tartja magát.
Az egyezmény elítéli a prostitúciót és
az emberkereskedelmet. A benne foglaltak
szerint ez "az emberi személy méltóságával
és értékével összeegyeztethetetlen és veszélyezteti az egyén, a család és a társadalom
jólétét”, és előírja az emberkereskedelemből
és a prostitúcióból hasznot húzó külső személyek törvényi elítélését. A prostituáltat bűncselekmény áldozatának tekinti, s mint ilyet, nem büntetni,
hanem védelmezni, segíteni rendeli. A New York-i
Egyezmény aláírói kötelezettséget vállaltak arra, hogy

Ahol tűrik:
ӽӽ Luxemburg, Németország és Franciaország a prostitúciót megtűrő modellben gondolkodik, viszont a
francia parlament új törvényjavaslata szerint 1500 euró
pénzbírsággal sújtanák az örömlány munkáját igénybe
vevő személyt.
ӽӽ Németországban 2002 óta törvényileg szabályozott a
prostitúció. Az örömlányok vállalkozóként és munkavállalóként is dolgozhatnak saját elhatározásukból, és joguk
van a munkanélküli segélyhez, valamint a táppénzhez
is. A bordélyházak hivatalosan működő intézményeknek
számítanak.
ӽӽ Ausztriában működési engedélyhez kötött a prostitúció gyakorlása, a lányok rendszeres hatósági kontroll és
orvosi ellenőrzés alatt állnak.
ӽӽ Svájcban a prostitúció gazdasági tevékenységnek mi-
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szágban 2000 óta törvényes tevékenységnek számít a
felnőttkorban saját elhatározásból folytatott prostitúció, valamint a lányok futtatása is, ha az a saját beleegyezésükkel történik. Az "intézményes keretek" között
dolgozó prostituáltak rendes fizetést kapnak, munkaszerződéssel rendelkeznek, illetve van társadalombiztosításuk, kapnak munkanélküli segélyt és nyugdíjat is.
Akiknek nincs munkaadójuk, vállalkozóként űzhetik a
szakmát.
ӽӽ Lettországban legális tevékenységnek számít a test
áruba bocsátása: a bejelentetten dolgozó örömlányok
viszont minden hónapban kötelesek alávetni magukat
egészségügyi vizsgálatnak, és adót is kell fizetniük.
ӽӽ Dániában legális a prostitúció, viszont a szakmát
űzők kötelesek jövedelmüket bevallani és adót fizetni
utána.

ӽӽ Finnországban tilos a prostitúció, de az ügyfelet nem
büntetik érte.
ӽӽ Szlovákiában egy prostituált szolgáltatásainak igénybe
vétele akár 10 év börtönnel is büntethető, a prostitúció
ugyanakkor nincs betiltva. Hivatalosan nincsenek bordélyházak, de a "masszázsszalonok" működését eltűrik.
Gyere hozzám galambom!
A nemzetközi szervezetek megfigyelései szerint nagyon sok az olyan prostituált, aki nem saját hazájában,
illetve nem az általa ismert városban, területen él.
Egy 1998. február végén Brüsszelben megtartott Európai Uniós konferencián elhangzott, hogy az EU országaiba évente 500 000 nőt hoznak be prostitúció céljából

Nagy-Britanniában büntetőjogi felelőssége van annak, aki prostitúcióra kényszerített személytől vásárol
szexuális szolgáltatást, még ha erről nincs is tudomása.
Tilos a futtatás és a prostituáltak toborzása. Maga a prostitúció nem számít bűncselekménynek, ha a prostituált
egyedül, függetlenül dolgozik, tulajdonosa annak a helyiségnek, ahol a tevékenységet műveli, és nem zavarja
meg a közrendet.
Ahol a bordélyház legális
ӽӽ Görögországban a bejegyzett és ellenőrzött bordélyházakban legálisan űzhető a prostitúció.
ӽӽ Spanyolországban szintén engedélyezik a bordélyházak működését az ország nagy részén.
Ahol az ügyfelet büntetik:
ӽӽ Svédországban 1999 óta akár fél év börtönre és jövedelemével arányos pénzbüntetésre számíthat az, aki
szexuális szolgáltatást vásárol. A kiszabható maximális büntetés 6 hónap, viszont akár 1 év börtön is járhat abban az esetben, ha a szexuális aktus természete
"különösen lealacsonyító".
ӽӽ Izlandon is a fizető ügyfelet szankcionáló törvény van
érvényben: egy év szabadságvesztés jár neki, ha nagykorútól vásárolt szolgáltatást és két év, ha kiskorútól.
Ahol tilos:
Az Európai Unió (EU) három tagállamában, Horvátországban, Romániában és Litvániában teljesen tilos
a prostitúció: a szexuális szolgáltatást nyújtó és az azt
igénybe vevő személyt is büntetik.

Közép- és Kelet-Európa országaiból. (Például a Hollandiában dolgozó prostituáltak 30%-a az EU-n kívülről érkezik, nagyobb városokban ez az arány 50% felett van.)
Az emberkereskedelem jelentős és egyre növekvő
probléma Közép-, Kelet- és Délkelet- Európában, ami
számos kihívást támaszt a régió hatóságaival és humanitárius szervezeteivel szemben. Az Európai Bizottság
adatai szerint az emberkereskedők csapdájába kerülők
62%-a válik szexuális kizsákmányolás áldozatává. Az
áldozatok 96%-a nő.
Az Egyesült Államok illetékes hatóságának becslései
szerint évente 700 000 nő- és gyermekáldozata van az
emberkereskedelemnek, akiknek 35%-a 18 év alatti.
Romániát Bulgáriával együtt valamennyi, e témával
foglalkozó jelentés az emberkereskedelem kulcsfontosságú pontjaként említi. Csak hogy lássátok, miről beszélek, a legszerényebb becslések szerint is évi 0,9-1,8
milliárd euró bevételt hoz a bolgár örömlányexport, azaz
például 2006-ban a bolgár hazai össztermék 3,6-7,2 százalékát tette ki. Az áldozatokat gyakran saját családjuk
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adja el néhány ezer euró értékben a bulgáriai összekötő
személynek, aki a tranzakció lebonyolítása után megszervezi a határon keresztüli kiszállítást. Az eladott,
avagy valamilyen módon megzsarolt személyeket leggyakrabban Görögországon vagy Olaszországon át juttatják valamelyik nyugat-európai országba.
Az a szép magyar ugar
Magyarország az emberkereskedelem szempontjából
egyszerre tranzit-, kiinduló és célország, de továbbra is
elsősorban tranzitországnak számítunk, amelynek területén átmenetileg tartózkodnak a Kelet-Európa országaiból származó áldozatok, mielőtt továbbindulnának a
nyugat-európai célországok valamelyikébe
A javuló magyarországi életkörülmények miatt hazánk ugyanakkor célországgá is vált: főként Oroszországból, Ukrajnából és Romániából szerveznek be nőket
és kényszerítenek itthon prostitúcióra.
Emellett kiindulási ország is lettünk, ahol magyar
nőket szerveznek be, majd prostitúcióra kényszerítenek
Nyugat-Európában (elsősorban Hollandiában, Ausztriában, Svájcban, Belgiumban, Spanyolországban, Németországban és Olaszországban), és a világ más részein:
Törökországban, a skandináv országokban, Közép- és
Észak-Amerikában, valamint Japánban is.
A „tápláléklánc” a következő: az emberkereskedők
áldozataikat Magyarországra hozzák, ahol a hazai prostituáltaknál olcsóbban dolgoztatják őket. A „jóárasított”
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szexmunkásra nagy a kereslet. A hazai prostituáltak hasonló módszerekkel kerülnek külföldre, tőlünk nyugatra.
A magyar nők aztán ugyanúgy letörik az árakat ott, mint
a Keletről érkezettek hazánkban.
Ebben a körben mindenki jól jár.
Majdnem mindenki… a mi pillangónk speciel nem.
Aruwa Eszter
Felhasznált írások:
Betlen Anna: Törvény és prostitúció- Vitairat
http://www.c3.hu/~szf/Szofi98/Sz98-02/Sz98-02-Area-3.
htm#x1 (Megtekintve: 2014-05-16)
Az Európai Parlament a prostitúció ellen
h t t p : / / w w w. p r o s t i t u c i o . h u / e u r o p a i . p a r l a m e n t .
hatarozat.2014.02.26.htm (Megtekintve: 2014-05-17)
Az unióban is küzdenek a prostitúcióval
h t t p : / / a ro n . b l o g te r. h u / 3 3 9 8 5 0 / a z _ u n i o b a n _ i s _
kuzdenek_a_prostitucioval (Megtekintve: 2014-05-17)
Hogy működik a prostitúció Európa-szerte?
http://kitekinto.hu/europa/2013/11/30/hogy_mkodik_a_
prostitucio_europa-szerte/ (Megtekintve: 2014-05-17)
Az emberkereskedelem problémája az Európai Unióban
http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=21264
(Megtekintve: 2014-05-17)
A prostitúció és a szervezett bűnözés.
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/a_prostitucio_
es_a_szervezett_bunozes_a_magyarorszagi_prostitucio_
tabloja_a_20_szazad_vegen/ (Megtekintve: 2014-05-16)

Micsoda nő ez a férfi!
Tudományos barangolás a nemi identitások kialakulásához vezető
úton
Mindannyian férfiak és nők között mozgunk életünk kezdetétől
annak végéig, és magától értetődőnek tekintjük a nemek jelenlétét. Viszont mikor találkozunk olyan emberekkel, akiket nehezen
sorolunk be külsejük és/vagy viselkedésük alapján az egyikbe vagy
a másikba, felmerül a kérdés: hogyan alakulnak ki az identitások?
Kutatók a huszadik század hatvanas éveitől kezdtek el foglalkozni a nemek közötti különbségek biológiai okaival.
Ehhez állatkísérleteket is végeztek, patkányokkal és
rhesusmajmokkal. Azt vizsgálták, hogyan reagálnak az állatok, amikor különböző fejlettségi állapotukban női vagy

férfi nemi hormont fecskendeznek beléjük.
A patkányok azért voltak ideális alanyok,
mert egyedfejlődésük sok tekintetben párhuzamba állítható az emberével. A hím patkányt, ha születése után nem sokkal kasztrálják, agya úgy érzékeli, mintha nőstény lenne,
viselkedése olyanná fejlődik. Ha azonban hetek-hónapok
is elteltek a születés és a beavatkozás között, az agy már
megtermelte magának a kellő mennyiségű tesztoszteront, ezért a beavatkozás ellenére is hímnek fogja magát
tartani, viselkedése agresszív marad. Viszont még kifej-
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lett korában is, ha női nemi hormont kap, szexuális visel- delkezni. Ehhez hasonlóan, ha egy férfi (XY) kromoszókedése átalakul, hímek jelenlétében felpúpozza a hátát.
mákkal rendelkező fiúra nem hatnak férfi hormonok,
A hím és nőstény agya is átformálható a kellő időben lányos külsővel jön a világra.
beadott hormonokkal, és hipotalamuszuk az ellenkező
A szexuális irányultságok rendellenességei, eltérénemére jellemzővé alakul át.
sei sokkal nagyobb arányban jellemzőek a férfiakra,
A rhesusmajmokkal végzett kísérletek érdekes ered- mint a nőkre (a férfiak között százból 4 homoszeményeket hoztak, a vemhes anyába a különböző időben xuális, a nőknél száz nő közül mindössze egy leszbifecskendezett hormonok különböző hatásokat váltottak kus), amiért a méhen belüli nemváltás szükségessége
ki, így arra következtettek a tudósok, hogy nem egyszer- – konkrétabban az ahhoz szükséges hormonhatások
re alakul ki a hímekre jellemző viselkedés, hanem több szakaszban. (Erről az emberéhez hasonló jellemzőre is következtettek, amire még
visszatérek.)
Az emberek esetében az agyban lévő nemi
jellemzőket az ivari kromoszómák is alakítják. Mivel szembetűnőbbek és hatásuk is
egyértelműbb, ezért velük kezdem a jellemzést.
A női és férfi jellemzők, a két nemre jellemző tudat- és agyfejlődés a magzati élet hatodik
hetében alakul ki, válik el egymástól – a második kromoszóma ekkor kap szerepet. Egészen addig az X szintjével való problémák – okolható.
kromoszóma miatt női jellemzőkkel rendelkezik a magDr. Günther Dörner vizsgálta a tényt, miszerint bizozati test, ezt a fejlődést tereli egyik vagy másik irányba a nyos hormonok már születés előtt meghatározzák a szemásodik kromoszóma. Ha csecsemő XY-nal rendelkezik, xuális hajlamokat. Szerinte három lépésben megy végbe
az Y működésbe hozza az ivarmirigyet, hogy herévé ala- a nemiség kifejlődése: először a nemi központ fejlődik
kuljon, és kezdje el termelni az androgéneket (férfi nemi ki, ami a férfi vagy nő tipikus fizikai jellemzőit határozza
hormon), amivel fiúcsecsemővé érik a méhben a magzat. meg, vele időben szinte egyszerre a párosodási központ,
Az XX kromoszóma pedig nem ad ilyen utasítást, és a ami a nemi vonzalom tárgyát jelöli ki, végül a nemi szegyermek lányként fejlődik tovább.
repeket meghatározó központ, ami a még meg nem szüEzen kívül létezik még XO kromoszómás ember is letett gyermek agyi tervrajzába írja bele a férfias illetve
– külsőre és viselkedésre is nőies, de petefészek nélkül nőies szerepre vonatkozóakat. A német kutató szerint
születik, ezért terméketlen – és XXY kromoszómás is: bármelyik területen bekövetkezhet zavar, és abban az
külsőre férfias, és nőies jellemzői is vannak, ennek kö- esetben a végeredmény kevert identitás vagy homoszevetkeztében nemileg bizonytalan, szintén terméketlen.
xualitás lesz.
A már említett hormonok is fontos szereppel bírnak,
Dr. Milton Diamond, aki szintén foglalkozott a témámeglétük vagy hiányuk segít hozzá a férfivá vagy nővé val, abban egyetért Dörnerrel, hogy több szakaszban
fejlődéshez, de a nemileg meghatározatlan állapotok is zajlik le a nemi szervek kialakulása. Ugyanakkor szerinte
az ő számlájukra írhatóak. Kutatások azt is bebizonyí- négy ilyen szakasz különböztethető meg: az első az alaptották, hogy a nemi érés két szakaszban zajlik. Az első vető szexuális jellemzők kialakulása (agresszív/passzív),
(magzati korban lezajló) szakasz után a serdülőkorban a másodikban a szexuális identitás dől el (férfi vagy nő),
(pubertás) is szükséges működnie a hormonoknak, ez a harmadikban a nemi vágyak célpontja dől el (férfi vagy
utóbbiért a hipotalamusz (agyalapi mirigy) a felelős. A nő), a negyedik szakaszra pedig a szexuális élet tartozénemi hormonok aktivizálódásának köszönhetően kezd- kainak, a nemi szerveknek kialakulását tette.
het az addig lányos küllem férfiassá válni, a fiús külső
Mindezek válaszolnak arra a kérdésre is, hogyan lepedig nőiessé alakulni.
hetséges az, hogy bizonyos homoszexuális férfiak külA nemileg női (XX) kromoszómákkal rendelkező sőre maszkulinok és viselkedésük is, míg mások erőtellány, ha szervezete férfi nemi hormonokat termelt kellő jesen femininek és gyengédek (esetükben a párosodási
arányban a magzati élet során, férfias külsővel fog ren- központ mellett a viselkedési központ is elnőiesedett).
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Más-más szakaszban tért le a fejlődésük a férfivá váláshoz vezető útról.
Ami a leszbikusságot – női homoszexualitást – illeti,
nagyban eltér a férfitől. Agyukra úgy hat a tesztoszteron-

anyák száma mindössze 10%-ot tett ki.
A második ok a tervhesség alatti barbiturát-tartalmú
(magzatvédő) szerek fogyasztása, ami főleg az ötvenestől a nyolcvanas évekig volt jellemző - ennek már más
kutatók is bizonyították káros hatásait. Közkeletű vélekedés, hogy az ellenkező neműnek való nevelés, az egyéb
társadalmi hatások vagy a másik nemmel való rossz tapasztalatok is hozzájárulnak a homoszexualitás kialakulásához – ezeket a tudományos kutatások nem találták
bizonyíthatónak.
Összefoglalva a tudományos elméleteket, a korábban
már említett kromoszómaproblémák - azok hiánya vagy
többlete – ha tökéletesen nem is, de meglehetősen hasonló nemi problémákat képes előidézni, mint a magzati
fejlődésbeli és serdülőkori hormonproblémák.
Akik fiatalkoruk során nem tudták biztosan, nemük
szerint férfiak vagy nők, sok esetben felnőttkorban
transzneműek (akiknek a nemi identitása eltér a születéskor számukra kijelölt biológiai nemüktől vagy nemi
önkifejezésük radikálisan különbözik a társadalmilag
elvárttól), vagy traszvesztiták (akiknek kifejezetten örömet okoz az ellenkező nemre jellemző ruhákban élni)
lesznek.
Ahogy a két nem közötti különbségek megértését és
elfogadását is segíti, ha minél többet megtudunk a másikról, ugyanúgy a „két nem határán rekedtek” iránti elfogadást is elősegíti a tudomány fejlődése, ami számunkra
is lehetőséget teremt a megismerésre.
Petya
Forrás:
Anne Moir – David Jessel: Agyszex – Női agy- Férfi ész?

Mérlegen a valóság
Avagy az elmúlt 10 év az Európai Unióban
Május 1-je a munka ünnepe, munkaszüneti nap Magyarországon.
2004 óta azonban már nemcsak a munkát ünnepeljük ezen a napon,
hanem azt is, hogy hazánk csatlakozhatott az Európai Unióhoz kilenc
másik országgal együtt. Az idei, tízéves évforduló pedig számos kutatást ihletett: mit nyertünk a tagsággal, mit adott nekünk az Unió?
2004. május 1-jei csatlakozással egy olyan hosszadalmas
folyamat zárult le, amely egészen a ’80-as évekig visszanyúlik, valamint egy olyan új korszak kezdődött, amely
megváltoztatta a magyar emberek életét.

Az Európai Közösségekhez történő csatlakozást minden európai ország kiemelt
kérdésként kezelte, s természetesen ez alól
Magyarország sem volt kivétel.
Az 1994-es csatlakozási kérelem benyújtása után hazánk 2002-ben kapott zöld utat
az Európai Uniótól, így a következő évben sor kerülhetett az Uniós tagságról szóló népszavazásra, és a csatlakozási szerződés aláírására is. 2004. május 1-jén pedig
országszerte színes programokkal és rendezvényekkel
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termelés, hogy a női viselkedési jellegzetességek megerősödnek, így a leszbikus nők heteroszexuális társaikhoz
hasonlóan gyengéd érzelmeket táplálnak párjuk iránt és
a lelki közösség sokkal fontosabb számukra, mint maga
a szexuális érintkezés.
A homoszexualitás kialakulását illetően is folytak
kutatások, lássunk két lehetséges magyarázatot! Az első
a fent említett Dörner nevéhez fűződik, aki 800, a második világháború alatt, hasonló környezeti jellemzők
mellett született férfiak körében végzett kutatást, homoszexuálisok és kontrollcsoport bevonásával.
Az eredmények a következők lettek: azok a nők, akiknek gyermeke homoszexuális lett, erős stressznek voltak
kitéve, míg a kontrollcsoportban a stresszhatás alatt álló
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ünnepelhettük meg hivatalos tagságunkat. Kétségtelen,
hogy Magyarország számára rendkívül kedvező volt az,
hogy a csatlakozás által jogosulttá vált az EU által nyúj-

a közpénzekkel való visszaélés, a hűtlen kezelés, illetve a
korrupció egyre szélesebb körű terjedése, valamint egyre
több olyan intézkedés bevezetése, amelyek elsősorban a
módosabb rétegeknek kedveznek.
A 2007-től 2013-ig tartó költségvetési ciklusban az
Unió közel 8000 milliárd forintot bocsátott Magyarország rendelkezésére, mely magában foglalta többek között az infrastruktúra fejlesztését, a civil szféra támogatását, a vidékfejlesztést, a tudományos támogatásokat és
egyéb beruházásokat.
Az infrastrukturális fejlesztések sorába illeszkedik
például a kerékpárutak bővítése és a nemrégiben átadott budapesti négyes metró is, de ide sorolható a
sztrádák építése és felújítása is, mely azonban számos
vitát generált már: a Budapestet központba állító útvonalhálózat kiépítése mellett nem lett volna célszerű
inkább egy, az egész országot átszelő struktúra? Hiszen így biztosítottá válna a többi régió hatékony bevonása a gazdaság vérkeringésébe. Külföldre történő
utazásainkat is jóval könnyebben szervezhetjük meg a
schengeni egyezmény miatt, sőt, most már a pénztárcánk sem sínyli meg annyira, ha éppen utazni támad
kedvünk, ugyanis sokkal olcsóbban vehetjük igénybe a
légitársaságok szolgáltatásait is.
S ha olyannyira megtetszett egy külföldi nagyváros,
hogy tanulmányainkat is szívesen folytatnánk ott, ezt is

tott támogatások igénybe vételére, valamint a pályázati
lehetőségek köre is kiszélesedett többek között a magyar
civil szervezetek előtt is.
Habár a bizakodás roppant erős volt, a támogatás
mértéke pedig meglehetősen nagy, „nem sikerült kihasználnunk az Unió adta lehetőségeket” – ezek már Martonyi
János, külügyminiszter szavai, aki szerint a fordulópontot a 2011-es soros féléves elnökség jelentette. Magyarország rendkívül nagy összegű támogatásban részesült,
közel 80 ezer projekt valósulhatott meg az elmúlt 10 év
alatt. De vajon ezek a gazdaságra és a társadalomra is pozitívan hatottak?
A legfrissebb kimutatások a külügyminiszter szavait
támasztják alá, hisz a gazdasági mutatók alig
mozdultak pozitív irányba az EU-s átlaghoz
és a tíz évvel ezelőtti adatokhoz képest. Saj- A magyar kutatók és fejlesztők is sokat profitáltak a csatlakozásból,
hiszen hatalmas összegű támogatásokat hívhattak le az elmúlt évnos a nettó munkabérek alig nőttek, azonban
tizedben a tudományos-innovációs alapból
az árak és az áfa drágulásával az alig érezhető
emelkedés is észrevehetetlennek tűnik.
A szegénységet sem sikerült megállítani: napjainkban megtehetjük: az Erasmus program szintén beletartozik
az elszegényedés több embert fenyeget, mint 2005-ben, az EU által támogatott projektekbe. Mindezek mellett
a létminimum alatt élők száma Magyarországon eléri a nem elhanyagolható a társadalom szempontjából remajd’ négymillió főt napjainkban. Hasonló görbét mutat leváns infrastrukturális fejlesztések sem, mint például
az eladósodottsági mutató is: míg 2005-ben csak majd- Budapest szennyvízének megtisztítása, vagy nagyobb
nem minden 3. magyar küzdött ezzel a problémával, folyóink megtisztítása, illetve áramhálózat, gázvezetémostanra a lakosság felét érinti az a nehézség, hogy nem kek és tározók kiépítése. Természetesen nagy hangsúlyt
tudja fizetni devizahitelét vagy a megélhetéséhez szük- fektettek arra is, hogy a köztereket, utcákat korszerűsítséges kiadásokat. Hogy a hatalmas összegek ellenére sék és újjá varázsolják, ám kérdéses: esetleg nem más,
mégis miért produkál rendre negatív adatokat Magyar- kulcsfontosságú területre kellett volna áldozni ezeket a
ország, számos magyarázat akad. Nyilván a 2008-ban hatalmas összegeket?
kirobbant válság is megtépázta az országok gazdaságát,
A magyar kutatók és fejlesztők is sokat profitáltak
szigorú megszorító intézkedések sorát kellett bevezetni. a csatlakozásból, hiszen hatalmas összegű támogatáAz mindenképpen pozitívum, hogy hazánk ellen már sokat hívhattak le az elmúlt évtizedben a tudományosnem folyik túlzottdeficit-eljárás, a gazdaságnak még innovációs alapból. S mivel a magyar fejlesztések és
évekbe telik talpra állnia. Szintén nagy problémát jelent találmányok nemzetközi szinten is rendkívül sikeresek

”
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és elismertek, a következő hét éves ciklusban közel 80
milliárd eurónyi támogatást kap ez a terület.
Mivel a civil szervezetek döntő többsége nem részesül támogatásban az állami költségvetésből, hatalmas

rendelkezést és szigorítást vezettek be, melyek megnehezítették az emberek életét.
Ma már nem mindegy, mivel tápláljuk állatainkat, a
liba tömése például kifejezetten állatkínzásnak számít,
habár egy jó falat, szépen átsült libamáj mindenki
torkán lecsúszik.
Hát akkor ki érti ezt?
Nagy Zsuzsanna
Források:
A magyar EU-tagság története - http://eu.kormany.
hu/a-magyar-eu-tagsag-tortenete (Utoljára megtekintve: 2014.05.24.)
Most megnézheti, hogyan maradt le Magyarország - http://www.origo.hu/gazdasag/gazdasagplusz/20140429-tiz-eve-leptunk-be-az-europaiuioba-tiz-abra-hogy-hova-jutottunk.html (Utoljára
megtekintve: 2014.05.24.)
30 dolog, ami nem lenne az EU nélkül - http://index.
hu/kulfold/eurologus/2014/05/01/30_dolog_ami_
nem_lenne_az_eu_nelkul/ - (Utoljára megtekintve:
2014.05.24.)
10 éve vagyunk EU-tagok: lehetett volna jobb, de nem
jártunk rosszul - http://hvg.hu/vilag/20140429_10_
eve_vagyunk_EUtagok_lehetett_volna_jo - (Utoljára
megtekintve: 2014.05.24.)

Közeleg a foci vb
mihez kezdjünk, mi, nők?
Bátran kijelenthetjük: férfiismerőseid, barátod kedvenc esti szórakozása június 12-től a labdát kergetők végtelen bámulása, és ezzel
egyenlő mértékű sör elfogyasztása lesz. És mert ez ellen semmit
sem tehetsz, íme, néhány vigasztaló és motiváló tény, amitől Téged
is lázba hoz majd a Copa do Mundo de Futebol FIFA Brasil 2014.
Első lépésként öld ki magadból azt az undort, ami
megkörnyékez, amint a foci gondolata az aurádhoz ér.
Bár nehéz elhinni, sok érdekesség, sőt izgalom rejtőzik a
fel-alá rohangáló gatyások világában is.
És hozzá kell tennem, hogy felvilágosult európai lévén sajnos kötelességünk ismerni a labdarúgás alapvető szabályait (hiszen kontinensünk sportjáról van szó),
felvilágosult európai nőként pedig a focisták krémjét

is, akik közül sokan nem csak a cselezési
technikájukról híresek. Íme, néhány szabály,
amit nem árt, ha tudsz, mielőtt belemész
egy közös meccsnézésbe a barátoddal és a
haverjaival.
Ha történelmi keretek között nézzük a játékot, mára már érthetetlen és furcsa, de a kezdetek kezdetén a labdarúgás a szegények sportja volt. Nem kellett
hozzá más, csak egy jó bőrlabda, és némi technika. De
hol vannak már azok az idők?
Amint a szórakoztatóipar rázuhant terebélyes mivoltával erre a teljesen paraszti sportra, a szurkolók társadalmi
összetétele mintegy varázsütésre megváltozott.
Jogos a kérdés, hogy miért is jó mindez nekünk, nőknek.

Fotó • pannonrtv.com.com

lehetőség volt számukra a csatlakozás. A nyílt pályázati
rendszer ugyanis lehetővé tette a forrásokhoz való hozzáférést, s sok szervezet ez által tudta biztosítani működését is.
Kétségtelen, hogy rengeteg olyan projekt és beruházás jöhetett létre, amelyet Magyarország önerőből
nem tudott volna megvalósítani. Az éremnek azonban
mindig két oldala van: az Uniós előírásoknak minden
területen meg kell felelnünk, épp ezért számos olyan
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A válasz Mitchell Moffit és Gregory Brown biológusok elméleteiben, illetve női ösztöneink között rejtőzik. A két
kutató ASAP science néven csatornát visz a YouTube-on,
videókban magyarázzák el néhány hétköznapi jelenség
biológiai hátterét. Például azt, miért vannak a férfiak
annyira oda a sportközvetítésekért.
A megoldás kulcsa a hormonrendszer. Kutatásokkal
igazolták, hogy amikor a férfiak kedvenc csapatuknak
szurkoltak, megnőtt a tesztoszteron és a dopamin szintjük. Ez a két hormon a versengést és az örömöt stimulálja a szervezetben, így nem csoda, ha egy megnyert játék
után vágyik a következőre. Ha ezt az „örömhullámot” még
megszórjuk egy csinos ujjatlannal, ami ráadásul párunk
kedvenc csapatának színeiben pompázik, akkor már
nyert ügyünk van, és nem is kell trükkös romantikus
programokon agyalnunk.
Ezt igazolja egy másik kutatás is, miszerint a sportközvetítések nézése empatikusabbá tesz. Ez pedig kifejezetten jó hír. Tegyük fel, hogy kedvenc barátunk a
kanapén magát teljesen szétdobva bámulja a meccset.
Mielőtt meggondolatlanul (és nem eléggé informáltan)
azzal piszkálnánk, hogy „már megint nem csinál semmit”,
nézzünk a folyamat mélyére, mert párunk a szurkolás
közben ugyanazt éli át, mint a pályán lévő, a szabadrú-

Fotó • www.boon.hu

Fotó • www.foci-live.hu
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gáshoz éppen készülődő csatár. És bár izmai valóban
ernyedten lógnak, agya és érzékei mind empatikus készségét bizonyítják nekünk. Legyünk ezért hálásak neki, és
még véletlenül se vágjuk a fejéhez, hogy már megint csak
szórakozik.
Mert a focinézés nem szórakozás! Mondhatjuk
függőségnek, vagy vallásnak, egyedül csak szórakozásnak nem. Bár ezt nőként belátni igencsak nehéz,
valami olyasmi kapocs köti össze bátor harcosainkat
a futball-stadionokkal, amire a legjobb szó talán a
szerelem. Az érzés, amely néha gyönyörűséggel tölt el,
gyakran pedig fáj, de őrjítően jó. Egész nap várják a
nagy találkozás pillanatát, a „randit”, amikor újra lát-

hatják kedvenc csapatukat, és teljesen kiszolgáltatva
várják a csodát. Reménykednek. Meg álmodoznak.

Újra és újra, egészen az őrületig. Mert megszerették
azt az egyet, és soha többé nem engedik el. Még akkor sem, ha becsapta őket már százszor, ha észre sem
vette őket, ahogy a lelátón őrjöngtek, ha megalázta
őket nemtörődömségükkel. Akkor is ott vannak. Mert
ilyen az igazi foci-szerelem.
A labdarúgásban a világbajnokságot négy évente
rendezik meg, idén Brazília a helyszín. A tornán összesen 32 ország nemzeti válogatottja méri össze tudását
a dicsőség, és nem utolsó sorban a győztesnek járó
35 millió dollár reményében. Az előző vb győztese, a
spanyol válogatott idén is favoritnak számít,
de ott van a nyakukon a németektől kezdve
a hollandokon át egészen a brazilokig mindenki, így egészen biztos, hogy izgalmas hónapnak nézünk elébe.
Ne essünk hát kétségbe a foci szótól, hanem vessük bele magunkat a közepébe, és
szurkoljunk teljes szívvel annak a csapatnak,
amelyikben a legtöbb helyes vagy éppen az
egy leghelyesebb focista játszik. Egészen biztos, hogy nem fogjuk megbánni!
Czájlik Rita
Források:
Újszó - ujszo.com/online (Utoljára megtekintve:
2014.05.24.)
Miért szeretik nézni a férfiak a focit? divany.hu/
ego/2014/02/27/miert_szeretik_nezni_a_ferfiak_a_
focit/ (Utoljára megtekintve: 2014.05.24.)
Why Do People Obsess Over Sports? - www.youtube.
com(Utoljára megtekintve: 2014.05.24.)
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Pár szót a szabályokról
Az egyik legfontosabb – és a filozofikusabb rajongók által sokat emlegetett – formula, hogy „a focit márpedig gólra
játsszák”. Az összes, a füves pályán tevékenykedő játékos ennek a célnak rendeli alá magát. Egy csapatból a pályán
egyszerre 11-en vannak, beleértve a kapust is, így az egész játéktéren 22 sportembert üdvözölhetünk a meccs
kezdetén. Ehhez a létszámhoz csatlakoznak még a bírók is, egy a pályán, és kettő a pálya két oldalán követi az
eseményeket. Maga a játék nem bonyolult: addig passzolgatják a játékosok egymás között a labdát, míg az valamelyik hálóban nem köt ki.
A problémák igazából ott kezdődnek, amikor az amúgy hatalmas gyep (6000-7000 négyzetméter között változhat) túl kicsinek bizonyul ennyi harcos számára. Aki már látott futballmérkőzést, tudja, hogy a pályán nem ritkák
a labdáért (vagy inkább a büszkeségért?) vívott csaták. Ilyenkor a spori (ismertebb nevén a bíró) ítélhet szabadrúgást, ha a szabálytalanság a kaputól messze, a 16-os vonalon kívül történt, vagy büntetőt, ha az közvetlenül
a kapu előtti területen esett meg. Ha a szabálytalanság komolyabb, vagy a játékvezető ellen irányul, akkor sárga
(második alkalommal pedig piros) lap adható neki. A piros lapot kapó játékosnak távoznia kell a pályáról, és a helyére nem jöhet fel cserejátékos sem. A büntetőlapok osztása egyáltalán nem ritka, annak ellenére, hogy a gyepen
elméletileg a fair play szabályai uralkodnak.
Hogy ne legyen mégsem olyan egyszerű a játék követése, létrehozták a les-szabályt. Lesnek minősül, ha a játékvezető véleménye szerint a támadásban aktívan részt vevő játékos csapattársától úgy kapja meg a labdát, hogy
az átadás pillanatában közelebb van az ellenfél alapvonalához, mint a labda és az utolsó védőjátékos (ez legtöbb
esetben a kapust jelenti).

Czájlik Rita

The ups and downs of life in
Budapest
For the final chapter of the interview series we were talking with
four Erasmus students. Harri from Hongong and the UK, and
Guillame from France have been here for two semesters, while
Nic from Germany and Monika from Croatia had spent the first
semester of the academic year 2013/2014 in Budapest. They went
home in January but now back to Budapest for a grand Erasmus
reunion. We asked them to tell us about their experiences in Hungary, their lives in Budapest and their studies at the Social Sciences
department of ELTE.
TáTKontúr: Tell us about you semester at ELTE!
Harri: I’m not originally a social sciences student; I study
geography, so I particularly enjoyed some of the social
sciences courses, like the Recent Questions of Hungarian
Identity. Also in England I think social sciences would
be a full department, you couldn’t take an anthropology
class and also sociology subjects, but here you can

because they are all so interconnected. With
my geography program if I had stayed at
home I would never gotten this opportunity.
Monika: I really liked it here because it is
completely different from what I experienced
in Zagreb. There we have to learn everything
by heart, but here we had everything through
papers and presentations, so it really gives
you a chance to prove yourself.

Guillame: Bank home I mostly studied law, so I’ve never
actually studied anthropology which I discovered here
at ELTE. It was really awesome, I just have to say that.
Because some teacher really showed me new ways to
ask questions to myself that I never would have asked
otherwise.

Kül-Ügyes  22

TáTKontúr: What about the city, did you enjoy the life
here?
Harri: We would be lying if we didn’t say that life in
Budapestis very cheap for us. We can do things often
here that we would normally do much less at home like
eating out at restaurants regularly. But for me, the best
thing was the transport, it’s very compact, and you’ll
never have a friend that lives too far from you.
Nick: Yes exactly, you can reach everything by foot or the
tram. I really liked all these buildings, with their ancient
history, you can see at which time in history they were
built at and to see such differences between them. For
me this gave the beauty of the city.
Monika: I can honestly say that I fell in love with Budapest, with the people, the structures, the transportation,
all the buildings, all the places, I can’t even pick a favorite
place. No, for me everything is my favorite place here.
That’s the reason why I applied to CEU and that’s why
I will be coming back to study here from September,
not for the studies but because of Budapest. And if the
language wasn’t so hard I would definitely be considering
moving here for good. I love it. Everything is so simple
here. When I compare it to Zagreb, which is all like high
heels and makeup, I can see that Budapest is simple.
When I first came here I brought three high heels with
me and than I took them home!
Guillame: It’s simple, exactly like you said Monika.
Though, let’s be realistic it’s probably because we are
Erasmus students. Especially for me, as a French guy
here I have quite a lot of money, so everything seems
cheap here, everything is easy, my apartment is huge,
and not even close to how expensive it will be to rent
a flat in France. Also we have lots of free time, we can
walk around, sit down, have a coffee or a beer and just
enjoying being here. It’s calm and you don’t feel like
there is a lack of air, it’s a capital but you can actually
breath and live here, which is actually very pleasant.
Harri: I also want to add that Budapest is a very safe city,
and I love my room because it has high ceiling.
And we can’t step over the drinking. The great part
about it for me is that at home in England we have
drinks at home then go straight to a club, whereas
in Budapest the drinking culture is much more about
bars with clubs in them so you can pick and choose

but stay in the same place, drinking and talking to
people.
Guillame: Yeah, it’s much more social. What I
experienced first when I came here was that Hungarians
are quite cold, but actually it was wrong. When you have
the time to talk to them and be nice to them, once you
show them you are curious and nice person they give
that back a hundred times, and it’s really nice because
it’s really warm.
Harri: I heard from a lot of people that Hungarians
are rude, but I never got that. There is one thing I
noticed though: when you are on the tram or the trolley,
people always stand up to get off way too early. I never
understood that.
Monika: When I told people in Croatia that I will be
coming here to study, they’re always joking like “don’t
marry some Hungarian man with a mustache” and I came
here and everyone has a mustache!
TáTKontúr: As you probably know, Hungary held
national elections this year, how much of Hungarian
politics did you learn about or experience?
Guillame: What I as a Western European have to mention is that we see Hungary as a country with quite
strong right winged parliament in power and they are
changing the constitution so that it seems very hard to
defend democracy here. As I was walking around in the
city I always saw the commercials of Jobbik everywhere
throughout this year. It seems like they are very strong
and very much in power, which was strange for me.
Monika: I was really surprised that Jobbik has a place in
the parliament. We read articles about it in classes and it
was really new for me.
Harri: Before I came here, I couldn’t understand what
all this fuss about anti-semitism was. I read a lot before
I came here, and then once I arrived, you know you’re
going out, you’re enjoying your life and you can blind
yourself from it, but once you start looking around and
learning through the social science classes about how
and why things are like this here, everything become
much more interesting. The city is no longer a place you
are visiting. As soon as you learn and find out some
things about politics, you start to see things like how
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the transition was not handled well, the reasons why so
many are right winged… I was very surprised that while
I was hanging out with my friends from England a man
came up to us and asked if I didn’t think it was terrible
that all these immigrants are coming and ruining our
country. I think if it weren’t for all the immigrants we
wouldn’t be where we are now. It was hard to imagine
that he had the ability to say that to me while one of my
friends who was sitting right there is second generation
Indian.
Guillame: In Western Europe there is a tendency to target
Hungary as the black sheep of Europe. It’s easy to say
“they are doing it wrong and we shouldn’t do what they are
doing”; it’s easy to throw the stone. But once you live here
you also see problems that France would never face with,
like the wide spread poverty and especially the transition
from socialism. In France we can’t even imagine that and
it’s like we are judging from the outside, when we are no
better. For example the way we treat Roma people is not
better, only in France it’s a much smaller minority. And
I think it’s not fair. It’s not good for a sort of European
community to judge people without knowing what it’s
really about.
TáTKontúr: What will you miss the most about living
in Hungary?
Nick: What I miss the most is the… I can’t express it
exactly, but the whole spirit of the city.
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When I arrived this morning, I stepped out of the plane
and it was like home! It was really an amazing feeling.
Monika: Exactly, exactly like that. The minute I stepped
off the train: I’m home.
Nick: It’s like all the city with all its beauty and all its
people left their traces and right now I can’t imagine
going back anywhere, because I am so familiar here, and
all the world changed while I wasn’t here but Budapest is
still home, and that’s what’s so amazing for me.
Guillame: Yeah it’s strange how a feeling of home can
grow really fast here, and that’s odd because I’ve been to
many cities before and besides my hometown this is the
only place where I can really feel so comfortable.
Harri: But I regret one thing though: not to take learning
the language seriously enough. We have quite easy
classes but I think we should have had some pressure on
us to learn the language to some level. At least we’d be
able to talk to people here a bit more.
TáTKontúr: Favorite Hungarian words?
Monika: “Egészségedre!”
Nick: “Harminckettesektere!”
Monika: “Kettes villamos, csak a Kossuth tér.”
Guillame: “Margit-híd budai hídfő.”
Harri: My street’s name is: “nefelejts”.
N.S. Z.

A világ 12 problémája
Egy olyan oktatási segédanyag bemutatására vállalkozom, mely
a globalizáció okozta társadalmi, gazdasági változások okozta
legégetőbb problémákat veti fel, mutatja be, kifejezetten fiatalok
szemléletformálása céljából.
Ez a segédlet rendkívül jól használható iskolai körülmények között, legfontosabb előnye, hogy képes lehet
a szociális érzékenyítést becsempészni az oktatási tartalomba, melyre rendkívül nagy szükség van a jelenkor
társadalmi egyenlőtlenségeit tekintve.
Hogyan találkozhat a társadalomtudomány és a
neveléstudománya? Miként olvadhat az általános
műveltség halmazába a szociális érzékenység? Miként
válhat az oktatás egyenrangú céljává a képzés és az ér-

zékenyítés? Hogyan tudjuk összekapcsolni
a társadalmi problémákat felvető kérdéseket humán, illetve természettudományos
tantárgyak témáival?
A világ 12 problémája című kiadvány egy
antropológiai szemléletű oktatási-nevelési segédanyag.
A globalizáció hátrányait, századunk embere előtt álló
legnagyobb kihívásokat, és megoldandó helyzeteket
veszi sorra.
A segédanyag célja a fiatalok ismereteinek tágítása, érdeklődésük felkelése, a problémaorinetált gondolkodás elősegítése. A 12 legégetőbb problémát közérthető, gyakorlati
módón mutatja be, és mindegyikhez tanácsot is ad, hogy
mit tehet az adott fiatal a probléma megoldása érdekében.

Fotó • Wikimedia.hu
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A segédanyag szlogneje: Amit Te tehetsz! Mindenképpen a szemléletformáló, aktivizáló szándék nyilvánul
meg benne a fiatalok felé, a probléma megoldásának
elősegítésén van a hangsúly, hogyan tud
minden egyes polgár bekapcsolódni
a folyamatba, és a világ hogyan
működhet együtt ezen helyzetek orvosolása érdekében. Úgy
gondolom, fontos lenne ezt az
anyagot beépíteni a mindennapi oktatásba, mivel nagyon
jó alapja lehet a modern pedagógiai módszerekkel való
feldolgozásnak.
Mivel a segédanyag alapvetően problémákat tár fel, rendkívül jól gyakorolható, rávezethető
általa a tanuló a problémacentrikus
gondolkodás folyamataira, és azok használatára. A probléma megnevezése, exponálása,
részvevőinek számbavétele, viszonyuk megismerése, lehetséges megoldások keresése, és értékelése, mind talán
a leghasznosabb tanulási stratégiái lehetnek egy globális
világban élő fiatalnak.
Ezekkel a problémákkal, melyet az anyag felvet,
többé-kevésbé minden fejlett országban élő 15 évnél
idősebb ember tisztában van, de mivel ezek kényes,

bonyolult, sokszor lehangoló, nyomasztó témák, a
legtöbb ember homokba dugja a fejét, és nem vesz
róluk tudomást, nem igazán ássa bele magát a
probléma mélyébe. Úgy gondolom, hogy
ezt a közönyösséget nem engedheti
meg magának egyetlen értelmes,
alkotó, cselekvő, gondolkodó
ember sem, mivel mindenki
használja a rendelkezésre álló
erőforrásokat, sokan élvezik
a társadalmak egyensúlytalanságának előnyeit, ezért
igenis fogalakoznunk kell a
folyamatok „végtermékeivel”,
és csökkentenünk kell a lemaradók hátrányait, hiszen a mi
előnyünk némiképp az ő lemaradásukból származik.
Kormos Janka
Felhasznált irodalom:
Frida Balázs: A világ 12 problémája, HAND Szövetség,
Budapest, 200
http://www.zpok.zoldpok.hu/img_upload/3a2faaddd704
989e61eedced2e0b9a4c/vilag12prob_FINAL_preview.
pdf (Utoljára megtekintve: 2014.05.27.)

Transzcendens
avagy hova tették a kritikusok a szemüket?
Azt hiszem, a filmes világ és a közönség is nagyon várta a
Christopher Nolan védnöksége alatt készülő sci-fit, főként, mert
olyan sztárokat jegyzett, mint Johnny Depp, Morgan Freeman és
Paul Bettany.
Aztán a nagy várakozás feszültsége a bemutató után
egy hatalmas, válogatott sértésekből és nyomdafestéket nem tűrő megjegyzésekből álló okádékhullámmá
változott, ami elemi erővel mosta el a filmet megnézni
kívánók kedvét, a film a bevételét, és minden bizonnyal
a filmet rendezőként jegyző, az elsőfilmes Wally Pfister,
önbizalmát is. A Transzcendens „agyalós” filmnek ígérkezett, ebben azonban könnyű csalódni – kinek mi számít

agyalósnak? Mivel ez egy ajánló, a Transzcendens című film kapcsán a következőt tudnám ajánlani: ne higgyetek a kritikusoknak,
ne higgyetek senkinek. Sőt, ezt nemcsak a
Transzcendens című film kapcsán tudnám
ajánlani, hanem majdnem minden művészeti alkotásról
megformált vélemény esetében is. Ahogyan azt látni lehetett a trailerben, Johnny Depp karaktere (Will Caster)
az AI (Artificial Intelligence – mesterséges intelligencia)
területének úttörője, egy komoly, kissé magának való
tudós, akinek morózus kedélyét csak ragaszkodó (és
szintén tudós) felesége tudja felvidítani. Tudományos
kutatásuk legújabb eredményeit bemutató konferencián
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JohnnyDepp hiába ráncolja a homlokát

férjének digitalizált szellemét. Caster pedig nem várakozik sokat: a nanotechnológiát felhasználva emberi
tudatokat kapcsol a magáéhoz, az interneten keresztül
bárkit elér, mindent lát és mindent hall. Természetesen
egy ilyen „Nagy Testvér” jogos riadalmat okoz az FBI-nál
és a kutatáson dolgozó más tudósoknál is, így a terroristaszervezettel „az ellenségem ellensége a barátom”elvét

követve szövetkeznek, majd rátámadnak a megerősödött
Casterre.
A Transzcendens kapcsán fontos
szólni az általa felvetett témákról
is, hiszen ezek alapjában meghatározzák egy film értékét (azt hiszem
legalábbis, hogy ebben minden kritikus egyetért). Kiindulásként ott van
a már említett AI, ami mostanában
kedvelt filmtéma (elég ha a Joaquin
Phoenix főszereplésével nemrégiben
bemutatott Her/A nő című sikeres
filmre gondolunk), mindez egy, a romantika egyik kedvenc témájának, a
tudományos haladás fantasztikumának és veszélyeinek keretei között tálalva. Megjelenítettek minden olyan
dilemmát, aminek fel kell merülnie
ennek kapcsán: Istent játszó tudósok,
az öntudat problémája, és a nagy kérdés, miszerint mitől is lesz intelligens egy gép? Az egyetlen dolog talán,
amiért kritizálni lehet a filmet, az a tudósokhoz való
tudománytalan hozzáállás. Kedvelt sztereotípia az itt is
alkalmazott „felelőtlen tudós, aki nem veszi észre, hogy ő
nem Isten, és nem hajlandó meghallani a vészjelző figyelmeztetéseket.” Persze mindenki maga dönti el, mennyiben
hisz ezeknek a megjelenítési formáknak, de ellenérvként
megjegyezném, hogy a tudós nem véletlenül tudós, és a
baj általában abból szokott származni, ha a döntéshozó
éppenséggel a tudós véleményét nem veszi komolyan.
Ettől a kis szépséghibától eltekintve azonban nagyon
is relevánsak a film által felvetett gondolatok. Talán az
zavarhatta meg a kritikusokat, hogy a Transzcendens
nem illeszkedik a mostanában megjelenő sci-fik közé. Ha
ránézünk a legújabb Star Trek-filmekre, az Oblivionra,
a szintén nagy csalódást okozó Elysiumra vagy akár az
alien-előzményként számon tartott Prometheusra, azt
látjuk, hogy a „tudományos” felütés után nem sokkal
akciót, menekülést, szanaszét repülő testrészeket, és
egyéb nyalánkságokat kapunk, itt azonban az akcióorgia
helyett van egy monoton Johnny Depp, akit digitális formájában sajnos nem lehet sem lelőni, sem szétrobbantani. A Transzcendens megnézése előtt nem árt, ha tudjuk:
rá leszünk kényszerítve, hogy a film többi szereplőjével
együtt agyaljunk a lehetséges megoldáson, és közben
döntsünk arról, hogy elfogadható-e a Will Caster által
vizionált új világ vagy nem.
Szegőfi Ákos
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Castert halálosan megsebesíti egy merénylő, akiről kiderül, hogy egy terrorszervezet tagja.
Az elkeseredett feleség enyhén
meseszerű megoldásra szánja el magát: az általuk kidolgozott technológiával férjének gondolatait elektronikus jelekként felviszi a számítógépbe,
és így „elmenti” a személyiségét.
Hogy elejét vegyem az itt esetlegesen felmerülő „Mátrix-koppintás”
vádaknak, megkockáztatnám azt az
összehasonlítást, miszerint ez a film
egy modern Frankenstein átdolgozás. Minden adott: tudós(ok), akik a
haladásba vetett, pozitivista meggyőződésüket követik a kritizáló hangok
ellenére is, és szörnyeteg, akit/amit
végül megalkotnak. Lehet vitatkozni,
hogy Frankenstein szörnye nem volt
gép, azonban ember sem, ennek megfelelően a Transzcendens is ügyesen egyensúlyozik, és az egész film alatt
fenntartja a nézőben a bizonytalanságot, miszerint a világhálóra feltöltött Will Caster ember-e még vagy nem.
A felesége (érthető okokból) képtelen elszakadni annak az embernek a beszélő, tevékenykedő, élőnek tűnő
interaktív képmásától, akit annyira szeretett, és egyre
inkább kétségek között vergődve, de továbbra is segíti
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Itt a nyár, itt a vizsgaidőszak, ezért is jó tudni mi mindennel tudnátok elütni az időt tanulás helyett, elvégre
tudjuk, hogy Budapest nyáron sokkal szabadabb.
Fesztivál
Mivel vitathatatlanul fesztivál nagyhatalom vagyunk, csemegézzünk a júniusi választékokban:
Kezdődhet is a 8. PANNÓNIA fesztivállal, ami június 5-8.-ig lesz megrendezve Szántódpusztán (Balaton). Válogatott magyar zenekarok, színes műfaji palettán. Lesz még The Offspring, Dub Pistols,
Freestylers és sokan mások.
Víz, Zene, Virág Fesztivál Tatán, az Öreg –tó
körül, ami Magyarország legnagyobb családi
fesztiválja ként aposztrofálja magát. Lesz ott
Quimby, KFT, Demjén és még sokan mások,
virágbemutatók, vásári sokadalom, fényfestés, borudvar, tűzijáték, légiparádé... Mindez Június 27 és 29.-e között.
Június 7-9-én a már jól ismert Főzdefeszt a STREET FOOD SHOW-val közösen invitálnak minket egy professzionális ételekkel megtűzdelt sörnyakalásra. A helyszín ezúttal a XI. ker. Műegyetem rakpart (A Műegyetem főbejáratával
szembeni felső rakpart teljes területe.)
A belépés természetesen most is INGYENES!
Kiállítás:
Syrian Voices in Budapest – Szíria hangjai címen láthattok egy kiállítást a Léna & Roselli Galériában június 10-ig
bezárólag. Tammam Azzam és El-Hassan Róza kiállítók szír származású művészek, akik a hazájukban történő erőszakos események és háborúk ellen kívánnak művészetükkel fellépni.
Toulouse-Lautrec világa Litográfiák a Szépművészeti Múzeumban április 30. - augusztus 24. között. A mester neve
közismert, aki szereti őt, itt nem fog csalódni.
A magyar oldalról Derkovits műveit láthatjátok majd a Magyar Nemzeti Galériában, április 3. - július 27 között.
„Derkovits. A művész és kora” címmel. A művész közel kétszáz munkája mellett korabeli magyar festők, grafikusok és
fotóművészek, valamint német, osztrák, lengyel, cseh és szlovák alkotók műveiből is válogathattok.
A Ludwig Múzeumban Május 9 és augusztus 31 között Hantai Simon képeit nézhetitek meg, aki jelenleg a „legdrágább”
magyar művészként emlegetnek. (Mariale című festménye, közel 740 millió forintnak megfelelő összegért kelt el)
Éjszaka
Szokás szerint az idén is lesz Múzeumok Éjszakája. A varázslatos éjszaka várhatóan június 21-én éjféltől június 22.
éjfélig tart majd. A programokat elvileg június 1-től tudjátok
megnézni.
1 éjszaka, 10 sportág címen lesz meghirdetve a Mozgás
Éjszakája, ami június 28-án 22.00 órás kezdéssel lesz
megtartva a Hősök Terén és a Városligetben. Lesz ott futás,
kerékpár, asztalitenisz, sárkányhajózás, zumba, salsa, úszás,
tollaslabda, nordic walking, fitnesz, ami szem-szájnak ingere. Regisztrálni a http://mozgasejszakaja.hu/ honlapon tudtok. A rendezvény ingyenes lesz.
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