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Kedves Olvasóink!
Javában zajlik ez a félév, a
nyirkos őszi eső is beköszöntött, de az első szám
végre a kezünkben van.
Főszerkesztő híján nekem kellett megírnom a
TáTKontúr első köszöntőjét, és engedjétek meg,
hogy már az első sorokban
megköszönjem Mindazok
munkáját, akik a TáTKontúr szerkesztésében részt vettek.
Az elmúlt hónapokban nem telt el úgy nap, hogy ne
gondoltam volna arra, épp mit kell még megbeszélni,
megszervezni, kigondolni, elrendezni a Lap körül. Szavaztunk a névválasztásról, tárgyaltunk nyomdákkal, válogattunk a papírfajták között, terveztünk arculatot,
borítót, és lázas cikkírásba kezdtünk. Az eredmény, remélem, magáért beszél, és Ti kedves olvasók örömmel
veszitek majd kézbe lapszámról lapszámra ezt az újságot.
Ha csak fele akkora tetszéssel forgatjátok majd ezt az újságot, mint amennyi munkát, és fáradságot, de ami még fontosabb szeretetet beleöltünk, nos, hát akkor már megérte.
Kellemes olvasást kívánok Nektek!
Pálffy Dorottya
Elnök
ELTE TáTK HÖK

Megjelenik 3 hetente az Eötvös Kiadó gondozásában.
tatkontur@gmail.com
http://tatkhok.elte.hu - TáTKontúr menü

Érzel magadban ambíciót arra, hogy újságot írj, szerkessz,
tördelj, lektorálj, vagy csak lenne kedved segíteni kis csapatunk munkáját? Ne habozz, várjuk jelentkezésedet a
tatkontur@gmail.com-ra! Nem fogod megbánni! :)
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Hej-hó, hej-hó, a Gólyatábor jó… ()
„Baj van a részeg tengerésszel…”
Amikor szombaton hazaértünk, szerintem senki nem
érzett mást, csak azt, hogy hullafáradt. Másnap reggel azt
vettem észre, hogy valami hiányzik, valami nem stimmel,
valahogy olyan üres minden. Gólyatábor 2008, Sátoraljaújhely… szerintem hatalmas volt!!!
Nézegetem a képeket és eszembe jutnak a történések. Az
elmaradhatatlan káosz a Keletinél, parázás a becsekkolásnál,
hogy ne legyen probléma. Szerencsére a jegyszedő néni is
úgy gondolta, hogy nem fog 200+ embert leszámolni. Aztán végre indulunk, négy óra zötyögés gyakorlatilag az országhatárig. Ennyi idő vonattal nagyon fárasztó tud lenni,
ezért a szervezők és főleg a csoportvezetők igyekeztek folyamatosan foglalkoztatni mindenkit, hogy teljen, pörögjön
ez a hosszú út. És így is lett, kissé fáradtan, de nagyon jó
hangulatban érkeztünk meg a célpontra, ahol a korábban
leutazott szervezők, illetve a „lakatlan sziget ura”, valamint
a „lakatlan sziget őslakosai” fogadtak minket. A tábort két
részletben foglalták el az új kalózok, és közben a regisztráció is kezdetét vette. Mindez zökkenőmentesen! Ezen sorok
írója ilyenkor elmorzsol egy-két könnycseppet, visszaemlékezve a saját gólyatáborára, amikor a regisztráció inkább
rémálomra emlékeztetett jelenlegi főszervezőtársának súlyos ittassága miatt. De ez a régmúlt, ne bolygassuk…
Két csoportfoglalkozással és vacsorával a hátuk mögött
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vágtak neki a csapatok az első esti vetélkedőnek, melyben minden egyes csoport bemutatta indulóját, zászlóját,

csatakiáltását a szakértő és sokak szerint igen szigorú zsűrinek. Számomra emlékezetes maradt a piros csapat produkciója… Nem gondoltam volna, hogy mindjárt első este
ilyen nyaksimogatást kapok, ötödmagammal együtt. Úgyhogy ez a meglepetés erejével hatott, járt is érte a pont!!!
A bemutatkozó kör után következett a gólyatánc tanítás,
mely Kriszta és Orsi koreográfiájának, valamint a jó dalválasztásnak („Szeresd a testem, baby”) köszönhetően méltó
utódja lett a tavalyinak. Az este folytatódott a vetélkedő
második felével, s jó ráhangolódásnak bizonyult a bulihoz,
ami a rendezvényteremben várta a tisztelt nagyérdeműt.
Második nap… vagy inkább hívjuk csak másnapnak! A
délelőtt a „reggeli – anyagcsere – elszalasztott lehetőségek
felidézése” hármas jegyében kezdődött, majd egy az esti
vetélkedőre való felkészülést segítő csoportfoglalkozással
folytatódott. Mire mindenki túl volt az első gyógysörén,
kezdetét is vette a - mondjuk ki nyugodtan - hagyomán�nyá vált „iramivás” című programpont. Ehhez megfelelő
füves terület, kerülendő tárgyak, lelkes játékosok, valamint
bor és pálinka, vagy inkább ezek keveréke kellett. Mivel
értelemszerűen minden adott volt, így a játék megalapozta
a hangulatot a későbbi túrához, melyben a tábor 8 különböző pontját kellett volna elérnie az immáron a testvércsapatokkal közösen versenyző csoportoknak. Sajnos azonban
a csúszások és a feszes program miatt ez senkinek sem sikerült, viszont itt is voltak emlékezetes produkciók, főleg
a focipályán előadott tükörfordítások, kiemelvén a fekete-fehérek 6 különböző nyelven előadott Hip-Hop Boyz
átiratát, valamint a Kökényesy-Balog szervezőpáros -az idő
előrehaladtával és az elfogyasztott „rakéták” számával arányosan változó- műsorát is a hegytetőn. A délutáni túrát
megkoronázta a focipályán megtartott borkóstolás. Tokaji
Aszú rulez…!
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Mindenképpen meg kell említeni a vacsora közben történteket, amikor is az alapjában véve jó hangulatú buli egy
fergeteges össznépi dzsemborivá vált. Biztos az elfogyasztott
borok is segítettek, de arra még nem volt példa, hogy az
ebédlő egy emberként zengje a TáTK-os indulókat, úgy,
hogy az épület falai majd’ kidőlnek. Azt hiszem, amikor ott
ültünk tátott szájjal a többi szervezővel, akkor mindenki belül megnyugodott, és arra gondolt, hogy sikerült, elértünk,
megcsináltunk valamit. Az esti program a focipálya helyett
ezúttal a tábor egy másik pontján, a tűzrakó helynél folytatódott és a testvércsapatoknak egy rémtörténetet kellett
előadniuk. Itt is fergeteges előadásokat láthatott mindenki,
nem szeretnék egyet se kiemelni, mert mindegyik kiváló
volt, de azért itt is elmúlhatatlan érdemeket szerzett pár
apróság (például a sárgák Metro-Goldwyn-Mayer oroszlánja, vagy a szürkék egyik hölgytagjának borulása a koporsóként használt szekrénybe…) A performanszok végeztével
a Metrosection akusztikus, tábortüzes buliján, valamint
a benti karaokén, majd dj-s bulin engedhették le a gőzt a
megfáradt kalózok.
Harmadik nap… érdekes ez is inkább másnap!!! A harmadik nap kicsit lájtosabb programot kínált, legalábbis napközben, mikor is a testvércsapatok a focipályán mérkőztek
meg a többiekkel, azért, hogy a csapatok legjobbjaiból verbuválódott gólya-válogatott farkasszemet nézhessen a szervezőkkel. Sajnos a programra rányomta bélyegét az időjárás,
ami pont a sportnapra romlott el, kisebb-nagyobb esőkkel
szürkítve a délelőttöt. Ami a „szervezők-kontra-gólyák”
esélykiegyenlítő meccset illeti, nos, a gólyák nyertek 4-2-re.
Egyébként az eső hatása leginkább a szervezők teljesítményén érződött, ugyanis a technikás, rövidpasszos játékuk
csődöt mondott a rendkívül csúszos talajon, viszont az új,
„mindenki elől van hátha lesz valami”-taktika nem vált be,
valamint, ha az a lövés bemegy, akkor gól…

Az utolsó este a „Páratlan páros”-sal vette kezdetét, mely
során kiderült, kik voltak a gólyatábor álompárja. A verseny
több körből állt, melyben a párosok különböző szituációkban mutatták be azt a folyamatot, ahogy az udvarlás zajlik. Ezt követte a gólyatáborok leginkább várt programja:
a vodkaváltó, ami idén rumváltó volt, a kalózok nemes itala előtt tisztelegve. Az első körben a gólyák egymás között
eldöntötték, hogy melyik a két legjobb csapat, mely megküzdhet a szervezőkkel. A döntőben a szervezők kegyelmet
nem ismerve kétvállra fektették és a padlóra itták az első
menetben elázott gólyákat, megnyerve az idei rumváltót.
Ezek után már csak a csapatverseny eredményhirdetése volt
hátra, majd egy fergeteges buli indult a focipályán, és folytatódott a rendezvényteremben hajnalig. Eljött a szombat,
a kalózok a focipályán búcsút vettek egymástól és elhagyták
a „lakatlan, de mégis lakott” szigetet és hazatértek.
Reggel ébredéskor már hiányzott, és hiányzik most is,
egy hónappal később, mikor a képeket nézem és a háttérben a Kinks Loláról énekel… Egy örök emlék, amire mindig szívesen fogok visszaemlékezni… Gólyatábor 2008,
Sátoraljaújhely…

Freigang István (Pipesz)
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Nagy Gergely: Gólyatá-Bor
tisztán emlékszem az első napra,
besorolódni a sötétzöld csapatba,
a sátor aljára le, számomra új hely,
közben kideríteni, ki is itt a jófej.
voltunk egy páran, és mi tagadás,
nem tetszett a folytonos májkrém-falás,
inkább az öveg felé nyúlattam kezem,
talán nem így végződik, ha előtte eszem.
estére már eléggé lötyögött a fejem,
ahhoz hogy a gólyatáncon ne tudjam a helyem,
csak kalimpáltam ott, nem lett semmi gikszer,
lehet, hogy rámfért volna egy ríl bébiszitter?

Már megint itthon?! – GT ’08
Nyikorgás, Keleti pályaudvar. Álmos arcok a vagonokban, elmélázva az újra jelen lévő nagyvárosi szmogban. Sajnos vége. A varázs megtört, a lakatlan szigetet elhagytuk,
Sátoraljaújhelynek és az egész kalózkalandnak ezennel a
végére jártunk – kár. Ismét belecsöppentünk az úgynevezett
„szürke hétköznapokba” – bár igaz, még csak szombatot
írunk. Az előző este még mámoros örömben úszó, ismerős
arcok bágyadtan mosolyognak egymásra – „Te aztán jól kiütötted magad a minap!” –, kézszorongatások, puszi-puszi,
de az öröm mélyén azért sajnos szokás szerint ott az üröm
is: valami kérlelhetetlenül véget ért...

másnap kezdődött az igazi kalózkodás,
(ekkor már nem élt, csak az egyik tojás...)
a kardom és a tőröm közveszélyes volt,
az éjjeli kevés alvás igencsak lehangolt.
addig még végigzúztunk egy kalandtúrát,
(közben folytattuk a méregtelenítő kúrát,)
este táncikálás mindenféle zenére,
aztán nem tudom mi volt, a fenébe!
az uccsó nap volt az, ami tényleg a top volt,
a foci után vedeltük a sok-sok liter jó bort,
aztán részleges amnézia következett nálam,
de sehogysem sikerül meglelni az ágyam.
az éberkómából a teaházban ébredtem,
a progresszív zenétől rögtön feléledtem,
reménytelenül kutattam agyamban az estét,
és senki sem fájlalta úgy, mint én, a testét.
aztán jöttek a tömegből mindenhonnan infók,
mit ordibáltam, meg hogy elvittek az ufók,
a vonaton hazafelé is mindig újabb részletet,
hátam mögül meg:”ez mindig így kész lehet?”
és most, végül is mindent egybevetve,
fájó porcikákkal és full berekedve,
azt kell mondjam, a gólyatábor tényleg állat,
háromszoros hurrá a tátékának!
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Pedig milyen estéket, milyen beszélgetéseket, micsoda
csapatokat, mekkora hangulatot, és milyen rossz borokat
tudhatunk magunk mögött! Az egész, mint egy káprázatos
álom vett körül minket palástjával, de minden hiába, most
már csak a múltból hívogat kacéran. Igaz, azt rebesgetik,
hogy „jóból is megárt a sok”, de azért én még tudtam volna
maradni egy kicsit... nem, inkább sokat! 1 napot, 1 hetet, 1
hónapot, 1 évet – vagy még többet talán...
Azért annyira nem kell búslakodni, hiszen a helyszínen
kívül minden adott: az emberek, a zene, a gólyatánc és a
jóféle kannás. A lavina gördül tovább, a lényeg csak an�nyi, hogy kapaszkodjunk fel rá, minél többen! Lesz itt még
kocsmatúra, gólyatábor afterparty, halloween, meg minden,
ahol – minden jel erre mutat – folytatódik (vagy – ha úgy
tetszik – megismétlődik) mindaz a csoda, amit augusztus
27. és 30. között éltünk át... Mind mi, csoportvezetők,

I. évfolyam, 1. szám
2008.szeptember 24.
mind a gólyák – alias a jövő nemzedéke.
A szó ugyan elszáll, de az emlék megmarad – ki bírná ki a
jövőben röhögőgörcs nélkül, mikor visszagondol mindarra,
amit együtt éltünk át?! A népbuzdító rigmusokra, amiket
embertömegek skandáltak az asztalt verve a menzán, miközben a tányérok csörömpölve gondolkodtak azon, hogy
levessék –e magukat a padlóra... A „Szeresd a testem!” című
nagysikerű Baby Sisters-szám dallama, aminek felzendülésekor a fent említett tömegek idiótábbnál idiótább mozdulatokkal ropták a megunhatatlan gólyatáncot... Az iramiváson tanúsított mókásnál mókásabb pofára esésekre... Vagy a
zöldek utolsó esti, fékezhetetlen vigadására, amikor is már
este nyolckor alig volt közöttük ember, aki egyenesen tudott volna járni...
És bár mindez már a múlté, azért a jövő is tartogat még
egyet s mást a számunkra. MINDEN Tátékás számára!
Nem éri meg semmit kihagyni, bűn lenne. A jó társaság
itt van – Ti vagytok azok –, a helyszín pedig lényegtelen!
Találkozzunk a héten, majd a következőn, és utána még
ugyanezt, sokáig! Mindenkinek itt a helye, még akkor is, ha
„NIIINCSEN HAAANGOTOK!” :)
					

Egri Gergő

							

regisztráció, kaja, játék, sör, üvöltés, ivás, kártyák, tánc, szeresd a testem, nemalvás, tánc, túra, víz, feles, nincs ebéd, de

van bor, meg fekvőtámasz, történet, tábortűz, zsűri, mikrofon, pálinka, nemalvás, reggeli, sport, ebéd, vacsora, páratlan, rum, sok részeg, nagy buli, nemalvás…
2008. augusztus 30. Sátoraljaújhely, Várhegy Üdülő valamikor délután, a vonat után. Csend van, csak egy pár
takarítót látok. Leülök és rágyújtok egy ferde cigire és belekortyolok a félig kihűlt kávémba. Elmosolyodom, visszagondolok a reggeli részegekre, a délutáni szivatókártyákra, a
hajnali szerelmekre, az esti őrjöngésre, az éjszakai táncra, az
éjféli szerenádra és a reggel hatos elalvásra. Gyorsan telt el ez
a három nap, túl gyorsan, már csak emlék…
Majd egy rémes, éles hang vág bele a csendbe és a gondolataimba... ’Ádám!!! Mi legyen a…’
Galamb Ádám

Csíkáááábummmm…
2008. augusztus 27-én reggel 6:30-kor próbálok felébredni… Ötszáz zsemlét kell valahogy betuszkolni az autóm
hátuljába! Csörög a telefonom: ’Szia Ádám, ha szemben
állok a Keletivel, akkor azon az oldalon kell lennem ahol
tegnapelőtt az a néni elejtette a kosarát…?’, aztán meg ’Szia
Ádám, be kéne még rohanni az egyetemre, mert a zöld festéket és a nyomtatóhoz a papírt elfelejtettem…’
Igen, elkezdődött! 2008, ELTE TÁTK Gólyatábor, 200
gólya, 24 csoportvezető, egy maroknyi szervező, három vagon, sok izgulás, rengeteg jókedv, és a hangom, ami kezd már
elmenni. Aztán jön a vonat (késik) és csíkáááábummmm,
bent középen, nézek körbe, és artikulálatlanul üvöltök.
Vannak itt lelkes gólyák? Aztán rohanás fel, eligazítás,
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GT
F otógaléria
...Így buliztunk
G ‘08
N
-L
été

u l l a n yo l c

e n c s e vé g e n a l e g j o b b p i l l a n a t o k
Az idei Gólyatábor sem kezdődhetett vendégszeretetünket bizonyító performansz nélkül... A
hőséggel dacoló kannibáljaink és kamukalózunk
azonban nem bizonyultak elég félelmetesnek ahhoz, hogy a gólyák visszariadjanak a tábortól.
<<
Szexi kalózlányaink bájaikat
nem rejtegetve próbálták
meg levenni minden este
a zsűrit lábáról. Hol több,
hol kevesebb sikerrel...:) >>
Nem maradhatott el
a közösülés sem. Ez
éppen a biztonságos
formája. A nem biztonságosról
természetesen fogalmunk
sincs...
<<

A Kilowattok DJ Endy (vagy Pipesz) alatt
dübörögtek esténként.
<<
Koreográfusaink idén is professzionális
gólyatáncot tanítottak be matrózainknak.
A zenei alapot nem más, mint a Baby Sisters adta!				
>>
<< A Rumváltót hatalmas lelkesedéssel fogadták az újoncok. Természetesen
idén is világcsúcsok születtek eme rangos
versenyen!

7

<<
A Páratlan Páros idei győztesei kissé
Nutellásan.
Azonban a kiesők sem tűntek túlságosan csalódottnak a verseny után.
			
>>
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<<
Az iramivás is hagyománnyá nőtte ki
magát, és versenyzők és nézők közt is
nagy sikert aratott. Mégiscsak ingyen
szesz, na...:)
Rajta ez az élvezet csak kevéssé látszik...
			
>>
Kameráink a folyamatosan rögzítették
az eseményeket, hogy azokat az Afterparty előtt levetíthessük.
			
>>
És már át is csúsztunk a GT
Afterpartyba, amelyet idén a
Kamra Klubban rendeztünk
meg.
<<

Hagyományainkhoz híven fellépett a
gólyatánc zenei ihletője, esetünkben
a Baby Sisters (lásd a képen).
<<
A gólyatábori kincs megtalálói díszvacsorában részesültek, melyet a HÖK
tisztségviselői szervíroztak!
<<

<< Ők jól szórakoztak...
...és mi is jól szórakoztunk.
Ha Te is szeretnél jól szórakozni, akkor
feltétlenül látogass el következő rendezvényeink egyikére!
október 8. BAlekavató szakestély
november 27. Gólyabál
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HÖK életes
HÖK
életes

Tanulmányi menetrend, avagy az első
lépéseid évkezdéskor
Kezdődik. Nem tudjuk megállítani, az idő múlik, s hipphopp belecsöppensz a 2008/2009-es tanév őszi szemeszterébe. A villamoson ülsz. Karodon legalább 2-3 fesztivál
karszalag, leperegnek előtted a Sziget, az EFOTT és a többi
eszméletlen buli legjobb pillanatai. A hasad befelé horpad,
mert hát fesztiválon nem kajára költ ez ember… A bőröd
annyira fekete, hogy senki sem hiszi el, hogy nem a tengerparton nyaraltál egy hónapig. Még mindig dúdolod a
Gólyatáborban tanult vicces, butuska dalok dallamát, és
az Olimpia főcímét. Annyira jó volt a nyár, s most vége.
Még az is emlékezetes volt, mikor augusztus végén otthon a
TV előtt söröztél apuval, nagyapával meg a szomszéd Józsi
bácsival, és közösen ordítottátok: „Phelps egy ufóóóóóó!!!!”
Aztán a villamos fékez egy nagyot, s a gépi bemondó néni
közli ”Petőfi-híd, Budai hídfő”.
Leszállsz és
próbálod ös�szeszedni
a
gondolataidat.
Mik a teendőim? Azon
kívül persze,
hogy kilépőt
vegyek a fürdőkád elé a koliba, vagy pirítóssütőt az új albérletbe. TO,
ETR, tanszék… miket is kell elintéznem? Vegyük át együtt
az elejétől. A szorgalmi időszak szeptember 1-jén kezdődött
a regisztrációs héttel, ami 5-éig tartott. Ekkor zajlottak le a
beiratkozások, s az első tanítási nap – igen, az első, amire
még annyi lelkes TÁTK-s benézett – szeptember 8-án volt.
Már ezen a héten is akadt dolgod bőven. Sebaj, így kön�nyebb volt az átállás: mikor bekapcsoltad a számítógépet,
nem a bulifotókat, vagy az olimpiai híreket kerested. Megnyitottad az ETR-t. Augusztus 30-ától szeptember 4-én
16:00-ig tartott a rangsorolásos kurzusfelvétel. Ezt nagyon
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szeretjük. Bármikor felvehetjük a tárgyakat a hat nap alatt, a
gép kiszámol nekünk egy jó kis mázlit, vagy pechet, és vagy
bent maradunk a kurzuson, vagy nem. Majd eljött szeptember 5-e, péntek, amikor már délután fél 2-kor lehuppantál a
gép elé, és folyamatosan frissítetted az ETR-t, hiszen 14:00kor elkezdődött a versenyjelentkezés, s egészen 12-e délután
négyig tartott. Ekkor azokat a tárgyakat vetted fel, ahová
a rangsorolás során nem kerültél be. Itt már időre megy
a dolog, s te akartál lenni a leggyorsabb, hát persze. A gép
lefagyott, te még jobban…
Aztán örültél vagy nem, mert vagy bekerültél az áhított kurzusra, vagy nem. Természetesen megnézted az
interneten a mintatantervet, és aszerint haladtál a tárgyfelvétel során, hiszen ez a tanulmányi ösztöndíj számításánál is hasznodra válik majd. Figyelj mindig az előfeltételekre! Ha egy kurzusnak erős előfeltétele egy másik,
csak abban az esetben veheted fel a kurzust, ha már előzőleg teljesítetted az erős előfeltételt. A gyenge előfeltétel
esetében egy félévben is teljesítheted a két kurzust. Ha esetleg nem sikerült arra a szemináriumra bekerülnöd, ahová
szerettél volna, irány a TO-s néni, vagy az oktató, náluk
még lehet próbálkozni. El ne feledkezzünk a szigorlatozókról: a szorgalmi időszak 2. hetének végéig közzé kell tenni
a követelményeket! Amennyiben ez nem történt meg, tessék csak bátran utánakérdezni. Aztán hirtelen azon kapod
magad „rendes” hallgató, hogy minden tárgyat felvettél,
amit csak szerettél volna, s már bent is ülsz az első órán.
Az oktatónak kötelessége ismertetni a tematikát, a kötelező
irodalmat vagy ezek hozzáférését, valamint a számonkérés
formáját. Neked pedig az a kötelességed, hogy másfél órán
keresztül figyelmesen - hol ébren, hogy szunyókálva – végighallgasd a tanárt. Ez persze az előadásra nem érvényes,
oda nem kötelező bejárni…bár az első pár héten még lelkes az ember. A szemináriumon vagy gyakorlaton kötelező
a részvétel, a foglalkozásoknak maximum az egynegyedéről
lehet hiányozni. Ezt az általában 3 hiányzást úgyis ki fogod
használni, már előre látod.
Lassan belerázódsz az őszbe és az egyetemi körforgásba.
Már nem csak a nyárról sztorizgattok a haverokkal, hiszen
lesznek új élmények. A csütörtöki TÁTK-os bulik, a közös
színház, foci, filmvetítés, lógás és tanulás. Kérdésed a tanulmányi ügyintézéssel kapcsolatban van, volt, lesz, az biztos.
Ha lemész a HÖK-be, vagy megnézed a HKR-t (ami nem
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egy új tini együttes neve, hanem a Hallgatói Követelményrendszer, az oktatók és hallgatók Bibliája) választ
kapsz rájuk. Aki tud, az segít, te pedig érdeklődj, kérdezz
bátran tanulmányi ügyeidről; s az őszi szünetre várva élvezd
ki az egyetemi élet minden percét!
Czina Veronika

							

SZOCIÁLIS ÉVKEZDÉS
Bizonyára
minden hallgatónak ismerősen
cseng a szociális támogatás,
mint juttatási
forma, hiszen ez
az egyik olyan
pontja a magyar
felsőoktatásnak, mely a legközvetlenebbül érinti a hallgatókat. Ennek ellenére sajnos kevesen vannak tisztában a jogosultak körével, a kategóriákkal, vagy éppen azzal, hogy a
rendszeres és rendkívüli szociális támogatáson kívül milyen
juttatási formák léteznek még. Ez a cikk egy átfogó képet
kíván adni a különböző támogatási formákról, a határidőkről, a pályázati feltételekről annak érdekében, hogy minél
több hallgató hozzájusson a szükséges és lényeges információhoz, és bizalommal forduljon a TÁTK HÖK Diákjóléti
bizottságához. Reméljük, itt minden hasznos tudnivalót
megtaláltok.
Ahhoz, hogy átlássuk a hallgatói juttatások rendszerét, ismernünk kell a legalapvetőbb jogszabályi hátteret.
A 2005-ben megszületett, ma is hatályos felsőoktatási törvényben még nem esik túl sok szó a hallgatói juttatásokról.
Azonban az 51/2007 (III.26) Kormányrendelet A felsőoktatási hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes
térítésekről már tartalmazza a jelenleg is hatályban lévő
információkat.

A rendszeres szociális támogatás talán a legismertebb
juttatási forma, és egyben a legfontosabb is. A támogatás
normatív keretből történik, és három alapvető kategóriában
lehet pályázni.
Az A kategóriába tartozók a hallgatói normatíva minimum 20%-ára jogosultak. Ide tartozik az a hallgató, aki
fogyatékkal él, vagy egészségi állapota miatt rászorult; aki
hátrányos helyzetű és kiskorúsága alatt felügyeletét ellátó
szülője legfeljebb az általános iskola 8. osztályát fejezte be;
akit tartós nevelésbe vettek; aki családfenntartó; aki nagycsaládos; illetve aki árva (azaz mindkét szülője, illetve a vele
egy háztartásban élt hajadon, nőtlen, elvált, vagy háztartástól külön élt szülője elhunyt.)
A B kategóriásoknak fizetendő ösztöndíj összege nem
lehet alacsonyabb, mint a mindenkori hallgatói normatíva
10%-a. Ebbe a kategóriába sorolhatóak azok a hallgatók,
akik hátrányos helyzetűek, vagy félárvák, vagy gyámságuk
nagykorúságuk miatt szűnt meg.
A harmadik kategória a rendszeres szociális támogatáson
belül az egyéb kategória, itt azok, akik nem felelnek meg
se az A, se a B kategória kritériumainak, pontokat kaphatnak amennyiben családjukban van munkanélküli, rokkantnyugdíjas, öregségi nyugdíjas, tanuló, kiskorú testvér stb.
Természetesen minden kategória pontos leírása megtalálható a pályázati űrlapon, melyet szeptember 1-től vehettek át a
TÁTK HÖK irodában. Kérjük, hogy a minél hatékonyabb
és gyorsabb elbírálás érdekében kövessétek figyelemmel a
határidőket, és mellékeljetek minden szükséges igazolást.
A rendszeres szociális támogatás igénylésének főbb, még
hátralevő időpontjai a következők:
Szeptember 29- október 3: ez a hiánypótlási időszak.
Október 9-16: Amennyiben nem értetek egyet a döntéssel, korrekciós kérelemmel fordulhattok a Diákjóléti bizottság felé.
Szót kell ejtenünk a rendkívüli szociális támogatásról
is, melyet a hallgató egyéni kérelem alapján kaphat meg.
Amennyiben a hallgató szociális helyzete váratlanul romlik,
vagy életkörülményeiben változás áll be ( közvetlen hozzátartozó halála, esetleg esküvő, szülés) úgy írásban igényelheti
a rendkívüli szociális támogatást, természetesen a szükséges
igazolások mellékelésével. Valamint szeretnénk támogatni
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a nyelvvizsga megszerzését is, így amennyiben a hallgató
nyelvvizsgát tesz, bizonyos feltételek mellett igényelheti ezt
a támogatási formát. Mindenképpen érdemes beadni az
igénylést, mert még ez az egyösszegű, egyszeri utalás is nagy
segítséget jelenthet. A bírálást a Diákjóléti bizottság végzi,
legalább havonta egyszer.
A gólyákat érinti az alaptámogatás, mely szintén egy
szociális alapú juttatás. Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alapképzésben,
egységes, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy az első bejelentkezése alkalmával, kérelemre,
a hallgatói normatíva 50%-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult. Tehát ez egy egyszeri kifizetés. Ez a
mesterképzésben résztvevő hallgatókra is vonatkozik a fent
említett feltételekkel, de ők a hallgatói normatíva 75%ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosultak. Fontos,
hogy az alaptámogatásra, az ETR-ben tudtok pályázni. A
pályázatokat az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíj
Bizottság (EHSZÖB) bírálja.
Mindezek tükrében bátran forduljatok a Diákjóléti Bizottsághoz bizalommal, ha kérdésetek van a pályázatokkal
kapcsolatban. Fontos, hogy minél több hallgató kellő információval rendelkezzen a hallgatói juttatások rendszeréről, mert ez egy olyan fontos eleme a felsőoktatásnak, mely
sokaknak a továbbtanulást, vagy az egyetemen maradást
jelentheti.

adni vagy kapni a
szavak sűrűjében!
Az tény, hogy a
kollégisták napirendjében jelentős
időmennyiséget
foglal el a szóbeli
információ csere. Ezzel kapcsolatban számos tévhit terjedt
el a köztudatban, pl. a kollégiumban nem lehet tanulni, a
kollégisták elzüllenek, stb. Tulajdonképpen az ilyen állítások
megerősítésére, és megcáfolására is bármikor találhatunk
aktív példát. Pontosan azért, mert színes a paletta. Vannak
kollégisták, akik kiváló tanulmányi eredményt tudnak felmutatni, és vannak, akiknek döcögősen megy. Az előbbiek
ösztöndíjjal gyakran külföldön folytatják a tanulmányaikat,
az utóbbiak lemorzsolódnak. Identitás függő, vagyis személyes indíték által irányított az, hogy ki hogyan kamatoztatja
a közösségi létet. Mindezek függvényében óhatatlanul adódik az a helyzet, hogy vannak, akik visszamondják a kollégiumi férőhelyüket, vagy el sem foglalják.
Ezért van létjogosultsága a várólistának, amelyről a kollégiumi pontok sorrendjében automatikusan töltődnek fel
a megüresedett helyek. A várólistára folyamatosan lehet jelentkezni a kollegium.elte.hu oldalon.
NE ADD FEL, AVAGY UTOLSÓ ESÉLY, HOGY
KOLLÉGISTA LEGYÉL MÉG AZ IDÉN!
Balog Péter

Petrik Csilla

							

Ne add fel! – avagy kollégiumi
várólista
A kollégiumi közéletnek gyakorlatilag két fogalom a meghatározója: Buli és Hanta! Buli: aktív társasági életet jelent,
a józan ész határain belül és kívül! Hanta: ez az építő szövegelés, egyetérteni vagy vitázni, feltöltődni vagy lefáradni,
hallatni vagy hallgatni, ösztönözni vagy visszafogni, vagyis

11

A Társadalmi Tanulmányok Szakos Hallgatói
Érdekképviselete információs estét tart az idén kezdő
hallgatóknak tanévkezdés alkalmából, hogy könnyebben el tudjanak igazodni az egyetemi élet útvesztőiben.
Meghívott vendégek: Székelyi Mária szakgazda, illetve a
Hallgatói Önkormányzat képviselői.
Az est időpontja: 2008. szeptember 24. 18:00 óra
Helyszíne: a TÁTK könyvtár előtti helyiség.
Várjuk a TT-s elsőéveseket, de természetesen más szakos
gólyáknak is hasznos információk hangzanak el.

II nterkultúra
nterkultúra

Bodies- avagy testközelben az emberi
test
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A kiállítás hatalmas New York-i, londoni, washingtoni,
Mexico City-i, amszterdami és prágai sikere után érkezett
Budapestre. Eddig már több mint hétmillió ember szembesülhetett a bőrén belüli világgal.
Lenyűgöző látványt nyújt a magzat fejlődésének végigkísérése a második héttől a születéséig, vagy éppen egy megnyúzott ember kiterített bőre. De vajon milyen érzés kézbe

Már több országban kavart botrányt a Bodies - The
Exhibition című kiállítás, s most májusban hazánkba is
megérkezett. A meghökkentő kiállításon a látogatók preparált csontvázakon keresztül ismerhetik meg az emberi testet,
és a mozgás csodáját.
Ha kimondom azt a nevet, hogy Samu, biztosan eszetekbe jut a mindenki által ismert csontváz, aki a kémia szertárban lakott. Most tegyük félre egy kicsit ezt az emléket, és
képzeljük el, hogy lecsupaszított, egykor élő emberek állnak

venni az emberi agy egy darabkáját? A VAM Design Centerben mindenre fény derül!
Gyere velünk és ámulj Te is az emberi test eddig láthatatlan csodáin!
Időpont: szeptember 30. 18 óra
Helyszín: VAM Design Center (Király utca 26.)
Jegyár:1200 Ft
Jelentkezz a kulturalis@tatkhok.elte.hu e- mailcímen, vagy
telefonon: 06-20-555-5175 Gőcze Áginál.
velünk szemben egy kiállítás folyosóján. Ugye morbid?
Dr. Ray Glover, a kiállítás orvosi-igazgatója Günther von
Hagens német orvos tartósítási módszereit fejlesztette tovább. Ő azzal az eljárással kísérletezett, hogy kiszivattyúzta a
tetemekből a zsírt és a vizet, hogy azokat egyfajta plasztikus
anyaggal helyettesítse.
A testek a Kínai Köztársaságban működő Daliani Orvosi Egyetem plasztinációs laboratóriumából származnak, de
személyiségi jogaikra való tekintettel nevüket nem közli a
kiállítás. Felröppentek olyasfajta mendemondák is, hogy a
testek kivégzett raboktól származnak, azonban az orvosok
nem találtak kínzásra utaló sebeket a holttesteken. Ettől
függetlenül máig nem tudja lemosni magáról a vádat a Premier Exhibition Inc., hiszen teljesen hiteles bizonyítékot
nem tudott felmutatni…

							

Az ARComra van írva…
’Hol a boldogság mostanában?’ zakatolt bennem a kérdés, mikor
eszembe jutott a vonaton ülve, hogy ez az idei ARC kiállítás témája.
Azonnal klisék, sablonos képek ötlöttek eszembe, napsütötte, virágos
réten pitypangot fújó, lepkét kergető kislány, bungee jumping-oló srác
felszabadult ordítása, tengerparton naplementében kézen fogva sétáló
párocska, karácsonykor kandalló előtt üldögélő nagyszülők gyerekekkel, unokákkal… A brain storming-ot megállította egy rossz érzés:
ezek mintha márhitelt vesztettek lennének a mai világban, valami
merőben új, merőben más kell, amire fölkapjuk a fejünket. Ezért vártam igazán kíváncsian a kiállítást. Vajon mi újat tudnak mutatni
nekünk?

12

I. évfolyam, 1. szám
2008.szeptember 24.
Egy biztos: tudtak újat mutatni. Teljesen kiakadtam
azon, hogy ugyan mi köze lehet Gyurcsány orrának a boldogsághoz, vagy a melegtüntetésnek… De ennél még jobban megrökönyödtem a reklámokon. Boldogabb lehetek
én a hirdetésektől??? Meglepő módon kevés olyan plakátot
láttam, aminek a szerelemhez lenne köze, pedig erre számítottam a leginkább -annak gyümölcsei, a gyerekek, viszont
minden mennyiségben megtalálhatóak voltak a tárlaton.
Persze a szatirikus humor itt sem hiányozhatott (’Boldogságunk záloga a régóta várt MÁRTON (3565 g, 51 cm)
végre megszületett! A családi gének örököseként a nagypapa
magas vérnyomását és a cukorbetegségre való hajlamát is
örökölheti. Mindenben számíthatsz ránk, Marci! Szüleid,
Dr. Kovács és Dr. Kovácsné’), de találkoztam olyannal is,
ami egészen megindító volt (például egy telefonban megjelenő SMS: ’2840g 52cm egészséges’), vagy csak szimplán
manipulatív (tengerpart, napfény, gondtalan gyerekek).
Morbid, de találó plakát volt a ’Free Tibet’ feliratú Made
in China póló, és számomra kiábrándító a ’megígértétek’
feliratú, szüleit legyilkoló kislány portréja.
A nyertes egy üres tányért ábrázolt, amelyben korábban
valószínűleg –a maradványait elnézve- csokis sütemény lehetett, ’Már bennem’ címmel. Fölmerül bennem a kérdés,
vajon a gasztronómia és az evés lehet az egyetlen boldogságteremtő eljárás napjainkban? És mi lesz ezekkel: vasárnapi
ebéd a családdal, este fáradtan bedőlni az otthoni ágyba,
cseresznyefa virágzása tavasszal, mikor kimossa a homokot
a lábad alól a tenger, tulipánt kapni egy téli éjszakán, látni,
ahogy felkel a nap, hullócsillag alatt úgy érezni, hogy nincs
mit kívánnod, mikor az első hópehely elolvad a tenyereden, hallgatni a tenger zúgását, nyári esőben elázni, hintázva a felhőket bámulni, mikor felszáll veled a repülő, egy
unalmas napon szivárványt látni, lángos és fagyi a balatoni
strandon, jegeskávé egy tűző nyári napon, felhangosítani a
rádiót és belekiabálni az éjszakába, hangosan énekelni a zuhany alatt/megállóban/BKV-n/Duna-parton, mikor megtörik a fény a felhőkön, őszintén rácsodálkozni a világra/
természetre/emberi testre/szeretetre/szerelemre, megtudni,
hogy felvettek/sikerült a nyelvvizsgád/megcsináltad, belépni az egyetemre és érezni, hogy ez a hely már a tiéd is, mikor
először megfogja a kezed, mosolyogni a metrón, az a csók,
mikor megmozdul a föld, a költöző madarak V-alakja, virágzó orgonabokor anyák napja előtt, cipő nélkül/asztalon
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táncolni a kedvenc számodra, önfeledten kacagni a barátaiddal a fűben hemperegve… Hová lettetek? Vajon miért a
’Sok itt a Gyuri’ feliratú plakát éreztet többet, mint a ’Ha
már minden elromlott… lehet, hogy megSZERELEM’?
Tényleg nem mondanak ezek már semmit a ma emberének,
s csak én vagyok túl naiv lélek? Lehet…

Hogy én hogyan ábrázolnám a boldogságot? Szerintem az
olyan lehet, mint a liftből kiforduló lány mosolya… Vagy
másik képen fiatalok, kézen fogva, ugrás közben, kiabálva.
Talán. De mint a számomra legkedvesebb plakáton is olvashattam: ’Akik tudják a választ, nem értik a kérdést’
Mariann

ELTE Színházbérlet
Liszt Ferenc Kamarazenekar: Csajkovszkij: Firenzei emlék, Elgar: Bevezetés és Allegro, Beischer- Matyó Tamás:
Suite concertante gordonkára és vonószenekarra
(Szeptember 30. kedd, 19:00 – ELTE Díszterem)
Molnár Ferenc: A testőr (2008. október 9. csütörtök,
19:00, Örkény Színház)
Juha Siltanen-Jorma Uotinen: PIAF, PIAF (2008.
október 23. csütörtök 19:00, Bárka Színház)
Most csak 2000Ft!!!
Jelentkezz gyorsan, mert a bérletek korlátozott számban
kaphatók!
Bérletfoglalás: kultura@ehok.elte.hu

TTerítéken aTTudomány
erítéken a

udomány

ITTHON KÜLFÖLDÖN
A Váci utca sajátos miliőjének bemutatása a szerep fogalmán
keresztül -(megfigyelő kutatás)
A Váci utca
Budapest lüktető, mozgalmas
centruma, amiről legtöbbünknek a méregdrága üzletek,
és a bámészkodó turisták
hada jut eszébe.
A mai napig ez
a terület a főváros egyik legelegánsabb, legpatinásabb kereskedelmi zónája,
ugyanakkor az egyik legdrágább vásárlási övezete is. Az utca Vörösmarty tértől induló része az igazi bevásárlónegyed,
a másik része inkább éttermekkel teli, néhány bolttal és
szuvenírüzlettel fűszerezve. A turisták mindkét oldalt egyformán szeretik, vannak, akik budapesti tartózkodásuk
alatt alig mozdulnak ki erről a területről, hiszen itt mindent
megtalálnak maguknak. Rengeteg az ajándékbolt, s bár az
árak itt a legmagasabbak a városban, sokan ezen a helyen
szerzik be a hazavinni kívánt magyar különlegességeket.
Azért döntöttünk úgy, hogy megfigyelő kutatásunk helyszínéül a Váci utcát választjuk, mert itt viszonylag kis területen rengeteg elemzési egység koncentrálódik. Elsősorban
azokra a jegyekre összpontosítottunk, amik kialakítják sajátos miliőjét. Számos kettősséget figyelhettünk meg a három nap során. Eleve adott volt a régi és új rész közötti különbség, a színes vásárlókör (magyar kirándulóktól, ebédelő
irodistáktól egészen a korzó hangulatot teremtő külföldi
turistacsoportokig). Az eladók összetétele is nagyon plurális, utcai árusokat, butikokat, bódésokat, prostituáltakat,
zenészeket is találtunk. Számos elemzési egységet megvizsgáltunk, de legérdekesebbnek a szerepek megjelenését, változásait, egymásra gyakorolt hatását találtuk.
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A szerepek olyan viselkedésminták, melyek saját, külön
jellegzetességekkel bírnak. Ezért akárki is ölti őket magára, azok felismerhetőek, beazonosíthatóak maradnak. A
Váci utca kitűnő helyszín vizsgálatukra, hiszen itt rengeteg
ember megfordul, akik különböző társadalmi csoportba,
kultúrkörbe, korosztályba, státuszba sorolhatók. Ebből következik, hogy itt egy helyen számos szerepet vizsgálhatunk,
valamint jól megfigyelhető, hogy ezek hogyan hatnak egymásra, esetleg másokra, melyek az elsődleges, másod- harmadlagos szerepek, ezek hogyan jelennek meg.
Mindennapi szóhasználatunkban a „szerep” szó alatt
többnyire valakinek/valaminek a rendeltetését, vagy valamilyen megjátszott viselkedést értünk. Leendő társadalomtudósok lévén azonban a szerepeket mint társadalmi képződményeket vizsgáltuk, létrehozva ezzel egyik fő elemzési
egységünket. A szerep fogalma a társadalomtudományokban tulajdonképpen egy viselkedésminta, mely egy egyéntől
elvárható, amennyiben az egy bizonyos státust foglal el. „A
szerep fogalmát tehát úgy határoztuk meg, mint komplementer elvárások összességét és mint olyan cselekvéseket, amelyek összhangban állnak ezekkel az elvárásokkal.”
(Parsons 1988, 14.)
A Váci utca igazi bevásárlónegyed, üzletek, utcai árusok,
kéregetők, adománygyűjtők, utcai zenészek színes kavalkádja, ahol voltaképpen elsődleges szerep alatt az eladó és a vevő szerepét értjük. Eladók alatt értjük mindazokat, akiknek
a Váci utca a pénzkereseti lehetőséget nyújt. Ide sorolhatjuk
a zenészeket, utcai árusokat, valamint az adománygyűjtőket
és a prostituáltakat is. Fontos azonban megvizsgálni azt is,
hogy milyen jegyek jellemzik az egyének elsődleges szerepét, milyen környezeti tényezők hatására lépnek ki ebből
és öltik fel más szerepét, vagy egy újabbat a sajátjaik közül.
Megfigyeléseink során több példát is láthattunk szerepváltásra, ám most csak egyet szeretnék kiemelni.
A legszembetűnőbb a pantomimes esete volt. Azonnal
felkeltette a figyelmünket, hogy már tetőtől talpig kifestve
érkezik a helyszínre. Ebből arra következtettünk, hogy nem
szégyelli a munkáját mások előtt, holott ez sokak számára
megalázó lenne. Teljes mértékben azonosult elsődleges szerepével, azzal, hogy ő egy utcai előadóművész, akinek legfőbb
feladata az emberek szórakoztatása (1. ábra). Ő volt az egyik
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legnépszerűbb eladó a Váci utcában. Az
utca látogatottságától függetlenül előtte mindig megálltak az emberek. Nagyon motivált volt, több óra elteltével
sem hagyta el a helyét. A változás kb.
4 óra elteltével következett be. Összepakolt és továbbra is kifestve, elvonult
pihenni (2. ábra). Ez kissé szokatlan
helyzetet eredményezett, ahogyan eladóból maga is vevővé vált. Nem fizetett ugyan, de hallgatta a szaxofonost,
ezáltal igénybe vette a szolgáltatásait.
Ha nem lett volna ezüstszínűre festve,
egyáltalán nem különbözött volna a
többi turistától, látogatótól. Szemmel láthatóan várt valakire, kis idő múlva meg is érkezett a hölgy, akivel hosszas
beszélgetésbe elegyedett (3. ábra). Nem tudhattuk ugyan
biztosan, de feltehetően miatta hagyta abba a munkát, ami
azt jelenti, hogy a másodlagos szerep (a beszélgetésből nem
derül ki, hogy barátok vagy rokonok-e) fontosabbá válik
számára, mint az elsődleges. A hölgy is természetesen viselkedett, nem zavarta a sok fürkésző tekintet, a dialógusra
koncentrált.
Az eddigi példánkban a másodlagos szerep kizárta
az elsődlegest (a
pantomimes nem
tud
beszélgetni
munka közben.)
Habár ez volt a
gyakoribb, találtunk példát az ellenkezőjére is. Egy
karkötőárust munka közben meglátogatott egy diáklány,
akihez szoros barátság fűzte. Ott helyben készítette az áruját, amiben a lány is segített neki. Habár elsősorban mint
eladó tevékenykedett, végig interakciót folytatott barátjával, együtt végezték a munkát (pedig a lány csak látogatóba
jött).
Ezek a történetek kiválóan példázzák George Herbert
Mead szimbolikus interakcionalizmusról szóló elméletét,
melynek lényege, hogy az emberek egyszerre több szerepet
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hordoznak magukban és az adott szituációtól függ, hogy
melyiket öltik magukra. Mead szerint a kommunikáció értelmét az adja, hogy a résztvevők egymással valamit közölni
akarnak, egymást meg akarják érteni. A kommunikáló felek
egyrészt ki akarják fejezni céljaikat, másrészt ezzel párhuzamosan megmutatják önmagukat is, mint egyedi létezőket.
Az interakciók résztvevõi kölcsönösen formálják egymást, s
az aktuális cselekvésben állandóan figyelembe veszik a másik jellemzőit, elvárásait stb. A szerepformálás ezen interakcióbeli tárgyalások eredménye.
A jelentés a nyelv használata során alakul ki – innen
származik a szimbolikus
interakcionizmus elnevezés.
A kommunikáció számára
lényeges, hogy a szimbólum saját énünkben ugyanazt váltsa ki, mint a másik
egyénben. A szimbólumok
egyéni értelmezését befolyásolják saját gondolkodási folyamataink. Ennek része az
elmélkedés, amely voltaképpen viszonylag gyors gondolkodási idő, amely során lehetőségeket mérlegelünk, mások lehetséges reakciót elemezzük.
A vevők-eladók közötti interakció megfigyelése során
láttuk, hogy ennek valóban nagyon fontos szerepe van, ha
valaki el szeretné adni az áruját. Nem mindegy, hogy kit
hogyan szólít meg az eladó. Viszonylag kis területről van
szó, ahol nagy a konkurencia, ezért azonnal el kell nyerniük a turisták és a többi látogató szimpátiáját. Pillanatok
alatt fel kell mérniük, hogy pl. milyen nyelven szólítsák meg
őket (bár általában csak néhány szót tudnak idegen nyelveken), illetve a reakciók alapján el kell dönteniük, hogy
mennyire lehetnek erőszakosak a cél érdekében. Ez persze
személyenként változó. Főként az utcai árusok, kéregetők,
adománygyűjtők módszere a „leszólítás”. Közülük a legtöbben továbbállnak, ha elutasítást tapasztalnak, de van, aki
képes akár követni is a vásárlót, amivel többnyire az ellenkező hatást váltja ki. Az interakció során azonban a vevőknél is fontos szerepet kap az elmélkedés. Elsősorban akkor,
amikor eldönti, hogy megbízik-e az eladóban annyira, hogy
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vásároljon is tőle. Ebben segíti annak megjelenése, fellépése,
az, hogy mennyire tudja őt megszólítani. Akkor is figyelembe veszik az eladók jellemzőit, reakciót, mikor alkudni
próbálnak.
Összességében elmondhatjuk, hogy a társadalmi struktúra társadalmi státuszok, pozíciók és a hozzájuk kapcsolódó
szerepek hálójából áll. Ez a szabályrendszer megszabja mind
a pozíciót betöltő személy viselkedését az interakció során,
mind pedig a partnerek viselkedését felé. „Minden intézményesült magatartás tartalmaz szerepeket. ... A szerepek a társadalmi rendet reprezentálják.” (Berger-Luckmann 1998,
107.) Az ott töltött három nap alatt megtapasztaltuk, hogy
mennyire sajátos miliővel bír kutatási helyszínünk. Betekintést nyertünk a Váci utcában zajló mindennapi aktusokba,
társadalmi szerepekbe, normákba, értékekbe, az életmódok, életstílusuk sokszínűségébe. A Váci utca nem csupán
Budapest legpatinásabb kereskedelmi zónája, hanem ezen
felül dimenziók, társadalmi intézmények, szubkultúrák
olvasztótégelye, ami saját struktúrát alkot. Láthattuk azt,
hogy azoknak az embereknek, akik itt árulnak, sokkal többet jelent, mint csupán a pénzkereset helye. Kicsi a terület,
mindenki ismer mindenkit. Itt átértékelődik a konkurencia
fogalma is. Bár csak három napot töltöttünk itt, kicsit úgy
éreztük, mintha erre az időre mi is belekerültünk volna ebbe az „áramlatba”. Akkor tapasztaltuk meg, hogy valójában
milyen sajátos ez a környezet, mikor elhagytuk. Összehasonlítva a belváros többi részével, azok monotonitásával,
elmondhatjuk, hogy a Váci utcában úgy éreztük magunkat,
mintha erre a három napra mi is turisták lettünk volna valahol, Budapesttől távol.
Zsidai Anita

Néhány szó a Tudományos Diákkörről
Versenyszellem, izgalom,
munka, képességek, siker, konferencia, határidő,
prezentáció,
zsűri, opponens, szépen
bekötött csinos dolgozatok, benyomás, ambíció, tudás, önállóság, videokazetta. Nekem ez a néhány szó ugrik be a TDK kapcsán.
És akkor itt vége is lehetne a cikknek, hiszen az olvasóban
meglepően pontos kép alakulhat ki tárgyunkról, ha összegzi e szavakhoz társított képzeteit, és ha eztán is itt maradt
velünk, akkor feltehetően érdekelni fogja az alább kifejtett
információáradat. A TDK egy közösség, persze nem abban
az értelemben, ahogy ezt sokan elképzelik, ugyanis nem
tartunk hetente teadélutánt, nem rendezünk filmklubot és
estélyeket – csak esteket –, arra ott a többi egyetemi szervezet. Akkor mégis mi a közös azokban a hallgatókban és
tanárokban, akik valamilyen formában részt vesznek TDK
életében? Nem, nem a tagság ténye, hiszen e szervezet
kör-szerűen szerveződő mivolta lehetővé teszi, hogy bárki
bármikor odadugja okos buksiját a tudomány tüzét körbeülők közé, hogy melegítse a saját, s megcsodálja a mások
pislákoló fényben fürdő orcáját. A leendő TDK-zó – a továbbiakban pályázó – talán egy kissé rátartibb az évfolyamtársainál, nem gondolja, hogy az egyetemi élet kizárólag a
mulatozásról és a Vonzás szabályainak elsajátításáról szól,
sőt még halványan azt is sejtheti, hogy a társadalomtudományos munka eredménye nem hablaty, hanem mérhető és
összehasonlítható produktum. Olyan egészségesen exhibicionista diákok térnek be hozzánk, akik nem csupán felszínes ötletekkel rendelkeznek, hanem olyan gondolatokkal,
kutatási eredményekkel, melyeket érdemesnek ítélnek arra,
hogy maradandó formába öntve bemutassák tudományos
közösségünk színe előtt.
E folyamat úgy zajlik, hogy a hallgatóban egy isteni szikra – ez lehet egy jól sikerült szemináriumi dolgozat, néhány
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érdekes tanulmány elolvasása után kibontakozó elméleti
problémaérzékenység, esetleg egy, a hallgató által kivitelezhető empirikus kutatás lehetőségének felcsillanása – megérleli az elhatározást, hogy ő is részt vegyen e megméretésben.
Kemény munkával megír egy 20-40 oldalas dolgozatot – tanulmányt, tudományos esszét, kutatási beszámolót – melyben minden módon kifejezésre juttatja azt a szabadságot
és magabiztosságot, amely elég mély ahhoz, hogy a “szabadabb” és kevésbé “iskolás” módon értelmezett kultúrával
a felvilágosult dilettantizmus és az eklektikus meghittség
viszonyát alakítsa ki.
Ebben az erőfeszítésben tanácsaival támogatja egy általa
választott oktató – kedvenc tanárainak egyike, a továbbiakban konzulens – akivel ezáltal mélyebb szakmai és közvetlenebb emberi kapcsolat alakulhat ki. Ezt követően a
dolgozatot több példányban, az anonimitást biztosító jelige
alatt eljuttatja a TDK titkárhoz. A leadási határidő: 2008.
november 3. (hétfő) 12 óra, a leadás helyszíne a HÖK iroda. Ezt követően a pályamunkákat – a témaválasztást figyelembe véve – két opponensnek adjuk ki, akik pontozzák és
írásban értékelik a dolgozatot. A bírálatokat eljuttatjuk a
pályázónak, aki azokat figyelembe véve állítja össze 15 perces könnyed prezentációját – mely lehet a pályamű kompakt összefoglalása vagy valamelyik részprobléma kifejtése
–, melyet értő közönség – diáktársai és a három tagú oktatói
zsűri – előtt, választékosan, ragyogó stílusban ad elő 2008.
november 27-én. A figyelemreméltó előadást a résztvevők
kérdéseire adott frappáns válaszok zárják. A zsűri visszavonul tanácskozni – ez az óra a találgatásoké –, ám „mint minden társadalmi észlelés, a tanárok diákjaikat érintő ítéletei
kivált a vizsgák alkalmával, nemcsak az elméleti és gyakorlati tudást veszik figyelembe, hanem a jó modor és a stílus
osztályozhatatlan árnyalatait is, amelyek annak a relációnak
az alig látható, ám sohasem észrevétlen megnyilatkozásai,
amellyel az egyének ehhez az elméleti és gyakorlati tudáshoz
viszonyulnak.” Megszületik az eredmény, melyet a – szándékunk szerint – pénzjutalomban részesülő dobogósok, és
a tapasztalattal és élményekkel gazdagodó többi versenyző
egyaránt szerényen vesz tudomásul, hisz ez csupán egy másik verseny kezdetét jelenti. A kétévente megrendezett Országos Tudományos Diákköri Konferenciára ugyanis csak
olyan dolgozatokkal lehet nevezni, melyek szerepeltek a
kari (vagy szakos) TDK fordulón. Az OTDK nem csupán
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karunk hírnevének öregbítésére ad lehetőséget, hanem arra
is, hogy a pályázók megalapozzák karrierjüket és megismerkedjenek a saját szakterületük képviselőivel. Az OTDK-nak
2009. április 16-tól 18-ig a Műegyetem ad helyszínt, a tökéletesített dolgozatok leadási határideje: 2009. január 6.
Szervezetünk célja, hogy olyan fórumot biztosítson, ahol
a hallgatók megízlelhetik az e szakmában kikerülhetetlen
konferenciák ízét: a kutatási eredmények értő és figyelmes
közönség előtti prezentálásának örömét, és a jelenkori magyar egyetemeken háttérbe szorulni látszó versenyszellem által indukált kihívásokat. Bár ez a mi „versenyünk” némileg
rokonítható a Bourdieu által kimerítően bemutatott francia
versenyvizsga intézményével, ott és akkor élénkebb sajtóérdeklődést regisztráltak a kutatók: „Az újságírói legendaszerzés a francia irodalom versenygyőzteseinek dicsőségét zengi,
iskolai dolgozataikat pedig megannyi irodalmi eseményként
tárgyalja.” Ha a napilapok nem is dicsőítik az eredményes
munkákat, a HÖK segít azok publikálásában; ez úton is
mindenki figyelmébe ajánlom az évente megjelenő Társadalmi Tanulmányok című igényes kiadványt, melyben a
korábbi OTDK dolgozatok olvashatók. Remélem, sokakat
sikerült meggyőznünk arról, hogy a TDK megkönnyíti az
egyébként is elvégzendő tudományos munkát, hiszen ezek
az önálló, tudományos és szakmai ösztöndíjban is részesíthető (!) vizsgálódások, kutatások remek alapjai lehetnek a
későbbi szakdolgozatnak. Élményekben bővelkedő és sikeres részvételt kívánok mindenkinek.
Papp Ábris
TDK titkár
pappabris@freemail.hu
A kari TDK Konferenciára szánt dolgozatok leadási
határideje: 2008. november 3. (hétfő) 12 óra. A konferenciára 2008 november 27-én kerül sor.
A kari TDK konferencia felhívás és a nevezési űrlap letölthető a TÁTK HÖK honlapjáról is
(http://tatkhok.elte.hu).

KK ül- -ügyes
ü l ü g ye s

Lots of to dos
A szeptember talán a legelfoglaltabb hónap az egyetemen.
Ekkor intéz mindenki ügyeket, iratkozik be, próbál belerázódni a szürke hétköznapok folyamába ahonnan a nyár
jó messzire repítette. A külügyek terén is egy új kezdetnek
lehetünk szemtanúja ebben az időszakban. Ebben az évben
a külügyi bizottság teljesen új tagokból áll. Ezért nem csak
a hazánkba és egyetemünkre érkező külföldieknek vagy az
elsős gólyáknak hoz újdonságot az ősz hanem, hanem egy
friss, aktív és reményteljes kis csapatnak is. Ebben a cikkben szeretnénk nektek bemutatni a terveinket és az ehhez
kapcsolódó lehetőségeiteket.
Nem beszélni ezt a nyelvet, tudna, nekem segít?!?!?!
Ebben az évben, ahogy eddig szeptemberben érkeznek
a külföldi hallgatók. Természetesen, aki már járt idegen
országban tudhatja, hogy az első időszak olyan, mint egy
forró zuhany. Teljesen elveszettnek és tanácstalannak érzi
magát az ember, ráadásul olyan nyelven vartyognak körülötte, ami számára teljességgel érthetetlen. Nos, aki volt
már ilyen helyzetben tudhatja mit él át az a körülbelül 60
hallgató, akik az első két hétben érkeznek hozzánk. Amerikai és Erasmusos diákok kószálnak elveszve az épületben és
próbálják kitalálni, hogy mi a teendő. Az ő fejükben lévő
sűrű ködöt igyekszünk feloszlatni a mentoraink segítségével. Ezek olyan lelkes fiatalok, akik a tanulmányaik mellé
még vállalják, hogy a félév folyamán figyelnek és segítenek
egy vagy több cserediákot hogy minél több élménnyel és
minél kevesebb negatív tapasztalattal a kofferjában térjen
haza majd a szemeszter végén. Ezek az emberek nemcsak
a pesztrálásban segítenek. Különböző programokat szervezünk, az Ő segítségükkel, melyek bármely érdeklődő előtt
nyitva állnak, hogy minél színesebb érdekesebb legyen az
itt töltött idő, és minél jobban megismerhessék a mi kis
hazánk specialitásait, és most nem csak a pálinkára és a Túró
Rudira gondolok.
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Na és az itthoniakkal mi lesz?
Természetesen nemcsak a határokon túlról érkező versenyzőkkel vagyunk elfoglalva. A Természettudományi és az
Informatikai Karral közösen dolgozunk már az új Iránytű
megjelentetésén, amely egy olyan információs kötet lenne,
amely segíti a tájékozódást az ösztöndíj és más lehetőségek
útvesztőjében. A kiadvánnyal egyszerre az őszi információs
napokat, a külügyi fórumokat is szervezni kezdtük, hogy ne
csak írásban, de személyesen is megkaphass minden információt, amire szükséged lehet az esetleges ösztöndíjasként
vagy munkavállalóként. Az első ilyen alkalmat október közepére tervezzük. Azonban hogy addig se maradj infó nélkül látogass meg minket az ELTE TÁTK HÖK irodában
vagy írj nekünk e-mailt a kulugy@tatkhok.elte.hu címre.
Azért eddig sem lógtunk!
Nemcsak a szeptember, de az augusztus is elég mozgalmas volt külügyek szempontjából. Idén az ELTE segített a
legtöbbet az Erasmus Intenzív Nyelvi Kurzus lebonyolításában. Rengeteg programot szervezett az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Külügyi Bizottsága és ezen belül Zöldi
Zsuzsanna, aki az egyetemi főmentor és nemzetközi tanulmányok szakos hallgató. A gólyatábor szezon miatt igen nehéz dolga volt, hiszen minden kari HÖK minden emberét
elvették a gólyatáborok. Ennek ellenére a magyarul tanuló
külföldiek remek programokon, bulikon, kiállításokon és
más rendezvényen vehettek részt.
Bizottságunk szeretne még több mentort hadra fogi, hiszen
a jelenlegi 25 fő nem elég, ezért felvételit szervezett szeptember elejére. Sok jelentkező szeretne részt venni a programban, aminek mi rendkívül örülünk. Szándékunk szerint, ebben a lapszámban ismertettük a ránk és rátok váró
kihívásokat, lehetőségeket. Reméljük, mindannyian sikeres
hónapot zárhatunk. Sok sikert az évkezdéshez!
Welcome!
We are very pleased because we can greet you here in our
university. Let me introduce a little crew who is working
for you. We can imagine that you situation is quit hard.
You don’t know this strange language, and these people in
this country are too different than yours. Our goal is to
reach your happiness and confidence. We want to give you
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an unforgettable and gorgeous semester which you can not
forget in your life.
We made a list for the mail information. We hope you could
join and now you can get the mail info’s about the welcome
events. The list name fllist08@googlegroups.com
The Committee of the foreign business:
Orsolya Kökényesy
I’m a political sciences student
and I’m in the 5th year now. I
work in the student government
for 3 years. Last semester I was
an Erasmus Student in Brussels
so I can understand your feelings
now. I’m the head of the committee. My job is to coordinate the
events we organize and the issues
occurring in our committee. I try
to solve all the problems and answer all the questions you
gave me.
My details:
kokyorsi@hotmail.com
kulugy@tatkhok.elte.hu
Andrea Cseh
I’m the chief Mentor in our faculty. My job is to inform you
and your mentor about the programs and issues that we organize you. If you have problem juts
send me a mail and I will find
the solution. I’m a third year
student, I study social sciences.
Last year I worked as a mentor
beside the California students. I’m a very active person, I
can not stop or be stopped. You can trust me, if you have
any problem I will be the solution. My details:
cseh.andrea87@gmail.com

19

Zsófia Husvéti
I’m a social sciences student,
I’m also in the 3rd year. I’m
a law student as well. I work
for the events that we organize
you. Last year I was an external member of the committee,
now I’m a full member. I’m the
most smiley person in the student government. My goal is to
cheer up everybody; I hope I can manage it with you too.
My details:
e-mail: husykam@hotmail.com
We hope your first days are ok and you are ready to discover
our university and our country. So if you feel like you need
someone, just call us, and we will do our best. Good luck
for the beginning and hope we will meet on the programs.
Don’t miss them, they will be great!

ELTÉ-sek szállják meg az elfeledett Tüske-csarnokot
szeptember 30. és október 2. között!
A lágymányosi egyetemi kampusz közepén álló óriási
csarnokot az ELTE Egyetemi Napokon három estén át az
ország legjobb zenekarai töltik meg élettel: fellép a Zagar,
a Heaven Street Seven, az Anima, Péterfy Bori, a Magna
Cum Laude, a Bikini, a KFT, a Supernem, Varga Zsuzsa, a
Kaukázus, a Balkan Fanatik.
3 napos ELTÉ-s jegy csak 3490Ft!!!
A koncertek után népszerű DJ-k “pörgetik a korongokat”:
Dévényi Tibi bácsi mellett a PASO Sound System és az
ELTE legismertebb DJ-je, Gomes táncoltat meg Benneteket. A koncertek mellett délutánonként sportprogramokkal, extrém játékokkal, látványos bemutatókkal és
dumaszínházzal várunk. Szóval lesz Bödőcs, Kiss Ádám és
Kőhalmi nomeg az I. ELTE Stand-up Tehetségkutató, lesz
HÖK-ös focikupa, Red Bull trial bemutató és minimoci
verseny, mászófal, laser tag, quad-ozás. Mindez egy helyen,
egy hatalmas csarnokban: a Tüskében (XI. Budapest, Magyar Tudósok körútja), azaz az ELTE Egyetemi Napokon.
További információk: http://elteonline.hu/egyeteminapok

KK ultúrsarok
ultúrsarok
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A sötét lovag (The Dark Knight,
2008)
Ha az egyszeri néző bemegy a moziba, két dolgot várhat
egy mai filmtől. Az egyik, hogy két órára elfelejtheti épp
aktuális búját-baját. A másik, hogy egy teljesen kiszámítható fordulat-együttes és egy halálosan sok közhellyel tarkított forgatókönyv után „ez is megvolt” érzéssel áll majd
fel a székből. Aztán egyszer csak itt A Sötét Lovag, s mindez
megszokott szellemi rítus a semmivé foszlik.
Christopher
Nolan denevér
előtti
filmjei
(Memento, Álmatlanság) már
rég előrevetítették, hogy nem
mindennapi
eredményeket látunk majd tőle a jövőben. Amolyan XXI.
századi, fiatal Clint Eastwood ő a rendezők midig frissülő
panteonjában, kinek látásmódja és mindent arannyá változtató keze garancia a sikerre. Kevés, de annál velősebb
alkotást tett le az asztalra, míg 2005-ben aztán gondolt egy
nagyot és a Warner támogatásával a mozikra szabadította
egyéni elképzeléseit a világhíres Batman képregényről. Az
eredmény? Szolid mozis nézettség (az év egyik legnagyobb
bukása volt), sötét, komor hangulattal és sok híres, nagyon
jó színésszel. A DVD eladások viszont igazi klasszikussá
avatták, így most, három hosszú év után elérkezett hozzánk
a folytatás.
Magáról a történetről nem igen érdemes írni. Lehetne, de
az alapok kimerülnek ennyiben: Gotham városát egy újabb
gonosztevő, a Joker (Heath Ledger) fenyegeti, s Batman-re
(Christian Bale) vár a feladat, hogy megállítsa. Ha viszont
valaki arra gondolna, hogy ez így nagyon kevés, ne tegye!
A film forgatókönyve ugyanis olyan sokrétű és tartalmas,
hogy egy percre sem fog eszünkbe jutni, hogy valójában
egy képregény adaptációt látunk. Ez nem túlzás, egy percre
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sem. Szomorú ugyan, hogy ezt manapság kifejezetten ki kell
emelni, de egy olyan dialógust sem találni a forgatókönyvben, amelyet kivéve ne ártanánk a filmnek. Kegyetlenül ös�szerakott alkotás, tökéletes adagokban felszolgált akcióval,
realizmussal, s fűszerként egy csipetnyi humorral.
A színészi játékról írni ennél a filmnél olyan fontos, mint
testnek a kenyér, hisz egyes körök Heath Ledger-nek már
poszthumusz Oscar-t rebesgetnek. Bevallom, első hallásra
azt gondoltam, ez csak amolyan hisztéria a fiatal színész tragikus halála miatt, de így a film után el kell ismernem, hogy
erről szó sincs. Bale ugyan remekül adja Bruce Wayne-t (a
marvel-házi Downey Jr. sokat tanulhatna tőle), s a többiek
alakítása is hozza a nevükhöz méltó színvonalat (Michael
Cane és Morgan Freeman, ugye), mégis Ledger lesz az, akire
végig figyelni fogunk. Szemében olyan tiszta őrület és káosz
tükröződik, hogy szabályosan remeg majd a lábunk minden
felbukkanásakor. Ijesztő, ikonikus gonosz - de talán pont
azért, mert mindnyájan válhatnánk „jokerekké”. A nyugalomhoz, rendszerhez szokott társadalom számára Joker - ki
maga a rombolás - bizony felfoghatatlan és kezelhetetlen
bűnöző. Ledger pedig ebben a szerepben olyat alakított,
hogy bátran állíthatom, örökké emlékezni fog rá a filmek
minden szerelmese.
Összességében véve A Sötét Lovag kiváló film. Nincs is
jobb szó erre, hisz amit Nolan az asztalra tett, az minden
képregény rajongó álma (most nem fogok senkit untatni a
számokkal, de tény, hogy A Sötét Lovag korunk kvázi legtöbbet kaszáló filmje). Elvonatkoztatva viszont magától a
filmtől, elgondolkodtató, hogy amit a ’70-es években öltönyös, szabályokhoz és egyéni törvényekhez szokott bűnözők
szállítottak (A keresztapa, ugye), azt ma gumiruhába bújt,
önkezű igazságosztók és torzarcú pszichopaták (A többes
szám nem tévedés, de tessék csak megnézni a filmet!) jelentik. Ahogy Gordon nyomozó (Gary Oldman) mondta a
Batman: Kezdődik-ben: „Ha nálunk félautomata lesz, náluk már automata. Erre itt van maga, aki háztetőkön ugrál
és álruhát ölt…”. Ez talán igaz a mai emberiség filmes igényeire is. Vajon „mi” lesz az újabb Keresztapa?
Smejkál Péter
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Primal Scream: Beautiful Future
(B-Unique / Warner, 2008)
A tavaly volt negyedévszázados skót zenekarnak
nem kevesebbet köszönhetünk, mint az elektronikus és a rock zene vegyítését. De hát mikor volt már
ez!? Most már más miatt
fontosak, hisz ebben már
nincs rave, techno vagy
house, itt már „csak” óriási parti hangulat van.
Sőt, ezt az albumot (bár ezt senkinek sem javasolnám)
simán be lehetne rakni egy buliban az első számtól kezdve
addig, amíg az album utolsó hangjai is elcsitulnak. Az ironikus szövegű és kissé tingli-tangli dallamú, címadó Beautiful
Future remek kezdés ahhoz, hogy az este elkezdődhessen.
Aztán bekeményítenek, felpörög a buli, következik az album talán legjobb száma, a dögös Can’t Go Back, ami
alatt megérkeznek a lányok is, és elkezdődik a tánc. Majd
az Uptown alatt megérkezik az ABBA is. De hogy miért
is? Hát, mert az első két dalt a PS még Paul Epworth-tal
vette, de a harmadik számtól már Peter Björn and John-ból
ismert Björn Yttling producerelte az albumot, méghozzá
Stockholmban egy olyan stúdióban, ahol maga az ABBA
is dolgozott. Persze itt nem áll meg az élet, tovább folytatódik az est, és hát mi más következhetne, mint hogy a
fiúk és a lányok megtalálják egymást. Ezt egész pontosan
a I Love To Hurt (You Love To Be Hurt) alatt teszik meg,
ahol a frontember Bobby Gillespie duettet énekel a CSS
énekesnőjével, Lovefoxxx-szal. Majd kezdődik a lassúzás,
egy szerelmes dal, amit az énekessel egy igazi 70-es évekbeli díva, Linda Thompson ad elő az Over & Over című
szerzeményben. A közreműködők listájának azonban még
itt sincs vége, hiszen a következő dalt (Necro Hex Blues)
a Queens Of The Stone Age-ből ismert Josh Homme-mal
közösen készítették. Ezzel a számmal, és az ezt követő utolsó
két számmal újra fölpörög a buli, ki tudja miért, talán azért,
mert a párok végül szétváltak, vagy talán éppen ellenkezőleg… (értékelésem: 8/10)
saxa
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A Maffia-Klub…
„Maffia-Klub!” - harsogja a média, és sajnálatos módon
nem a könyv érdemeit emelik ki, hanem annak szerzőjét.
Karafiáth Orsolyát ma már többen ismerik egy népszerű főzőműsorból, -pálinkát kortyolva, és bio vacsorát kotyvasztva-, mint a könyvespolcokról
„Maffia-Klub.” - ezt kaptam Tőle, újságolja Barátnőm a
Duna parton, s közben arra gondol, hogy vajon mikor lesz
képes a Köztük történtek után ezt elolvasni.
„Maffia-Klub?” - néz rám kérdően Karafiáth Orsi a Miskolc Tiszai Pályaudvaron, miközben idegesen turkál a táskájában, én meg az orra alá tolom a kölcsön-könyvet, hogy
dedikáltassam a már említett Barátnőmnek.
„Maffia-Klub!” - sóhajtok föl a könyv befejezte után egy
héttel, mikor tudatosul bennem, hogy Mi, a lányokkal, lassan kezdünk maffiásodni…
„Maffia-Klub!” - osztja ki a feladatot a főszerkesztő-helyettes, és közli, hogy írjam meg az ajánlót, mert úgyis annyi
minden köt a könyvhöz. És valóban….
A Maffia Klub a kortárs magyar irodalom író-és költőnőjének, Karafiáth Orsolyának első regénye. Pontosítom,
egy izgalmas krimi, tele a műfaj nagyasszonyának Agatha
Christienek idézeteivel, melyek mindegyike tökéletesen
passzol a tizenkét fejezethez. A mű maga teljes mértékben
irodalom órára való, gyönyörűen elemezhetőek a szimbólumok, szerteágazó az intertextualitása, és keverednek benne
a műfajok.
A történet egyszerű. Főszerepben tizenkét lány, akik még
a főiskoláról ismerik egymást. Két dolog közös bennük,
hogy a régi szép időkben ők voltak a hírhedt „Maffiások”,
-akik „gyilkososat játszottak” péntek esténkét-, és hogy kivétel nélkül mindegyiküknek köze volt a Lajoshoz. Lajos
azonban már halott, döbbenten veszi tudomásul az egyik
lány. Hosszú idő után visszatér, hogy megtalálja a gyilkost
Maguk között, mert hát ki másnak lett volna oka megölni
a férfit, mint Tizenkettőjük közül valakinek. Megindul a
nyomozás a régmúlt érzelmek között az indíték után…
És hogy mi áll ma a bizonyos dedikált könyv első lapján?
„Bárkiből ki lehet szeretni, ez saját tapasztalat. Sok puszi:
Karafiáth Orsi”
Dorottya

Juhtúrós sztrapacska, de olyan igazi
Hozzávalók (4 személyre):
- a galuskához
1 kg burgonya
40 dkg liszt
1 csipet só
- a szószhoz
1 nagy tejföl
40 dkg juhtúró
1 csomag bacon (vagy húsos szalonna)

A juhtúrós sztrapacska szlovák nemzeti étel: Brindzové
halusky. Azt hinné az ember fia/lánya, hogy a szlovákokon
kívül csak anyu vagy nagyi tudja elkészíteni finoman. Ha
egy hazai étteremben rendeled, kapsz egy tányér galuskát,
melyen itt-ott felfedezhetsz egy pár szem juhtúrót, esetleg
szalonnadarabkát. A sztrapacska megcsúfolása! Pedig ezt
az ínycsiklandó és rendkívül laktató ételt nem is nehéz elkészíteni. A krumplit meghámozzuk, nyersen lereszeljük.
Hozzáadjuk a lisztet és a sót, majd elkeverjük. A liszt men�nyisége függhet a krumplitól: annyit adjunk hozzá, hogy ne
legyen túl lágy, hanem nokedli sűrűségű masszát kapjunk.
Amint a masszánk elkészült, elkezdhetjük az öntet készítését. A tejfölt és a juhtúrót egyszerűen egy lábasban összeforraljuk. Figyeljünk, hogy ne legyen túl híg (sűrű főzelékállagot szeretnénk elérni), a tejföl helyett inkább a juhtúró
domináljon benne. A bacont felkockázzuk, és mikrohullámú sütőben megpirítjuk. Ezután nokedli szaggató segítségével forrásban lévő vízbe szaggatjuk a tésztát, és csupán pár
percig főzzük: addig, amíg a sztrapacska darabkák fel nem
úsznak a felszínre. Kisebb tésztaszűrő segítségével merjük
ki a vízből, s egy nagy hőálló-, vagy cseréptálba tesszük a
nokedlinket. Az összes szószt ráöntjük, összekeverjük. Bizony, jó tocsogós lesz, isteni finom! A tetejére rászórjuk a
pirított bacont - ínyencek egy kis lilahagymát is vághatnak
rá - és mindenki annyit szed magának belőle, amennyit meg
bír enni. Bár biztosan nem ez Update Norbi kedvence, de
nekem az. Vigyázat, az igazi juhtúrós sztrapacska függőséget
okozhat!
Vera
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JJ áték
áték

Rögtön két játékkal is készültünk, hogy szabadulhassunk
két darab divatos ELTE 1635 feliratú pulóvertől! Megoldásaitokat a tatkontur@gmail.com címre, illetve a Sudoku
megoldásokat személyesen az irodánkban várjuk október
8-ig. A megoldásokat és a nyerteseket a következő számban
olvashatjátok.

Kvíz
1. Ki(k) koreografáltá(k) idén a gólyatáncot?
2. A szorgalmi időszakban meddig kell közzétenni a szigorlatozók számára a követelményeket?
3. Ki jogosult ’B kategóriás’ szociális támogatásra?
4. Hol lehet jelentkezni a kollégiumi várólistára?
5. Honnan származnak a Bodies Kiállításon kihelyezett
testek maradványai?
6. Hány grammos a ’régóta várt MÁRTON’?
7. Mit mond ki George Herbert Mead a szimbolikus interakcionalizmus-elméletében?
8. Hány perces prezentációt kell a TDK-zó diáknak
előadnia?
9. Ki az egyetemi főmentor?
10. Ki rendezte ’A sötét lovag’ című filmet?
11. Kivel énekli a Primal Scream az Over&Over című számot?
12. Hogy hívják a Maffia-Klub férfi főszereplőjét?
13. Mennyi liszt kell a juhtúrós sztrapacskához?
+1. Hogy hívják a TáTK HÖK elnökét?
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