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Kedves Gólyák!
Mindenekelőtt
szeretnélek köszönteni benneteket az ELTE Társadalomtudományi Karán!
Az újság, melyet éppen
a kezetekben tartotok, a
TátKontúr, az ELTE TáTK
kari lapja, amely 2008 óta
havi rendszerességgel számol be az aktuális egyetemhez és karhoz köthető
tudományos, kulturális,
és közéleti eseményekről. Mindezek mellett persze
megannyi más szórakoztató tartalmat is találhattok
az újság lapjain. Bízunk benne, hogy ez a számotokra
készített különkiadás elnyeri majd a tetszéseteket, és
érdeklődve lapozgatjátok azt a Gólyatáborban vagy
éppen a beiratkozás után.
A szerkesztőség a kezdetek óta számos „generációváltáson” ment keresztül, amely mindig új lendületet
adott a szerkesztőség tagjai számára, és biztosította
a folyamatos megújulást. Talán ennek is köszönhetően a lap történetében jó néhány rangos díjat bezsebelt már, cikkíróink számos alkalommal is sikeresen
szerepeltek a Magyar Egyetemi es Főiskolai Sajtó
Egyesület (MESE), vagy éppen a Diák- és Ifjúsági
Újságírók Országos Egyesülete (DUE) Médiahálózat
egyes pályázatain.
Amennyiben a cikkek olvasása közben ti is kedvet
kapnátok a cikkírásra, esetleg szívesen kipróbálnátok
magatokat újságíróként, akkor ne habozzatok, és
jelentkezzetek bátran a tatkontur@gmail.com címen.
Várunk benneteket a szerkesztőség új tagjaiként!

Nagy Zsolt
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Mentőöv Gólyáknak!
Avagy kar helyett gyúrj inkább ösztöndíjra
Kedves Gólyák! Üdvözöllek titeket a társadalomtudományok
fellegvárában, a TÁTK- n. Szeretném átadni nektek a ravasz
egyetemisták tudásának egy részét, hogy könnyebben boldoguljatok az első félévben.
Mikor én elsős voltam, nem részesültem az ősök
tudásában, így ösztöndíj nélkül maradtam, hiába
kaptam jó jegyeket. Ehhez ugyanis nem elég a „jó a
bizi”, mint középiskolában, mikor járt érte a fesztivál
vagy a bicikli.
Első kulcsszó: KREDIT!
Ahhoz, hogy esélyetek legyen az ösztöndíjra, nem
elég annyi tárgy, ami majd a papíron szerepel a beiratkozáson. Tudom, az első félévben az is bőven elég lesz.
Meg kell tanulni tanulni. Nem 5 oldalt kell tudni, amit
lediktált a tanár, hanem ki kell alakítani egy sajátos
tanulási technikát.

Ha reggel hatkor kidobnak az Instantból és jön a jó
gondolat, hogy iszol egy kávét és még beérsz a reggel
nyolcas előadásra, az elsőre jó ötletnek tűnhet. Sokan
próbálkoznak ezzel az első félév során, ők szoktak általában Superman pózban aludni a Konferencia terem
hátsó soraiban. Ennek semmi értelme. Akkor inkább
aludjatok egy kicsit és érjetek be a következő órára.
Ha figyeltek és jegyzeteltek, sokkal előrébb lesztek a
vizsgákon, mintha a könyvből próbálnátok megérteni
az elsőre értelmetlennek vagy egyenesen
hülyeségnek tűnő dolgokat.
Aki ezt a taktikát választja, arra a
félév végén kemény napok várnak. Elkezdődik a kapcsolatépítés szakasza
azokkal a csoporttársakkal, akiket még
nem láttál a bulikban, csak azt tudod,
hogy gőzerővel tudnak jegyzetelni az
első sorokban. A kihívás az, hogy meg
kell szerezni a jegyzeteket. Lesz, aki
odaadja, ebből jó barátságok is lehetnek később, viszont van, aki nem adja oda, sőt, ebből már haverság
sem lesz.
Következő taktika: Facebook!
Belépsz az összes felsőbb éves csoportba és a közeli vizsgaidőpontokra hivatkozva próbálsz lejmolni
valamit. Tök mindegy mit, csak legalább annyit, hogy
magadat megnyugtasd, hogy én igenis tanultam, a
tanár volt a hülye, mert nem fogadta el. Jelzem, ha
mások másoktól lejmolt, innen-onnan összeollózott,
értelmetlen mondataiból akarsz felkészülni, az lehet
elég egy kettesre, de ez a szerencsétől is függ.

Fotó • studentconduct.ncsu.edu

Ahhoz, hogy ösztöndíjatok legyen, kb. 30 kreditet
kell felvenni. Ebből úgyis elúszik 1-2, úgyhogy 28-al
még esélyesek lehettek.
Amíg itt vagytok, 10 kredit értékben fel kell vennetek szabadon választható tárgyakat. Érdemes ezekből szemezgetni, mert ilyenkor még csomó más dolog
is érdekel, lelkesedtek és nem kényszerből veszel fel
valamit, ami rohadtul nem érdekel, csak utolsó félévben meg kell csinálni még ezeket a fránya krediteket.
Tehát vegyetek fel szabadon választható tárgyakat!
A Neptun kidobja az egyetem összes meghirdetett
kurzusát. A sulin belül bármelyik karról vehettek fel
órákat, csak akkor számolni kell a távolsággal, hogy
visszaérsz-e a következő órádra.

Második kulcsszó: STRATÉGIA!
Az elsősök nagy része az első félévben a
legrosszabb stratégiát követi, ami sokszor
nagyon rossz következményekkel jár. Ennek a receptjét is elárulom címszavakban:
buli, buli, buli. Tudom, álszent dolog ezt úgy mondani,
hogy én sem voltam sokkal jobb. Viszont most már
bölcsebbnek érzem magam.

Fotó • studentvoice589.files.wordpress.com
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Vázolom a helyes taktikát! (Nyugi, én ezt még
soha nem csináltam, úgyhogy kicsit laikusnak fog
tűnni a leírásom, DE ismerek olyan személyt, aki
már csinálta!). Mikor megkapod a tematikát, beosztod magadnak, hogy minden héten elolvasol egy
könyvet és kijegyzeteled. (A könyvtárban a félév elején még úgyis lesz helyed, senki sem zavar, nem kell
idegeskedni, hogy honnan szerzed meg a könyvet, mert a vizsga előtt már mindenki kivette.)
Beadandók!
A határidő az utolsó óra. Miért is állnál
neki az őszi szünetben megírni, mikor még
olyan messze van december. Oké, messze van.
Csak a tanárok nagy része az utolsó órára kéri
a beadandót. Így, ha öt tárgyból kell 10 oldalas irományt produkálnod, akkor már a mester
diplomádat is könnyedén meg tudnád írni. Ha
az utolsó pillanatra hagyod mindet, a minőség rovására fog menni. Képtelenség pár nap alatt
ekkora mennyiséget létrehozni úgy, hogy az még jó
is legyen!
Harmadik kulcsszó: VIZSGÁK!
Érdemes előre megtervezni azt, hogy mikor miből
akartok vizsgázni. Arra fel kell készülni, hogy a karon
az a szokás sok tárgyból, hogy utolsó órán van a számonkérés. Ezt is figyelembe kell venni és jóval előbb
el kell kezdeni tanulni. Egy napra nem jó, ha több
vizsgát veszel fel. Nem lehetetlen megcsinálni egy
nap három vizsgát, nekem is sikerült, de az a stressz,
ami előtte van, és az a levertség, mikor meglátod,
hogy az ötös, amit akartál, három jegyből jön össze,
az nem túl jó érzés.
Utóvizsga!
A félév végén hirdetnek UV-t. Ne erre gyúrj!
Ilyenkor még lehet csodákat tenni, de eleve bukottként bemenni egy vizsgára nem túl jó dolog. A tanárok nálunk nagyon rendesek, empatikusak és kompromisszum készek, viszont erre ne alapozzatok. Ha
már úgy döntesz, hogy UV, akkor tanulj rendesen!
Ne a tanár jóindulatából akarj kettest kapni.
Dékáni méltányossággal vizsgázni: elég cink. Persze
van, mikor már nincs más lehetőség. Ilyenkor már nagy
a stressz, és még rosszul is elsülhet a dolog. Így próbálj
meg az utolsó vizsgalehetőségre koncentrálni, akkor
inkább a többi vizsgádat hanyagold, de ne építs erre!

Javító vizsga: egy tárgyból mehettek még egyszer,
ez az ösztöndíj szempontjából elég fontos. Nem mindegy, hogy éppen átmentél valamiből, vagy ötös virít
a Neptunban. Érdemes vele élni, én minden félévben
kihasználom ezt a lehetőséget, volt, hogy nem javítottam, de volt olyan is, hogy egyesről ötösre sikerült
felhúznom magam.

Negyedik kulcsszó: GYAKORLAT!
Amíg egyetemre jártok, ti osszátok be az időtöket. Amikor már dolgoztok, nem lesz alkalmatok arra,
hogy önkénteskedjetek, intézményeket látogassatok,
gyakornokoskodjatok. Mellesleg az önéletrajzban
sem mindegy, hogy be tudtok-e írni valamit a tapasztalatok rovatba. Sok ismerősömet felvették dolgozni
oda, ahol a gyakorlatát töltötte.
Bánjatok jól az időtökkel és lássatok minél több
csodát! Legyetek kíváncsiak, érdeklődőek és lelkesek,
higgyétek el, később nagy hasznát fogjátok venni a
tudásnak, amit a terepen megszereztek.
Ötödik kulcsszó: NYELVVIZSGA!
Ahhoz, hogy megkapjátok a diplomátokat, legalább egy középfokú komplex nyelvvizsgára lesz
szükségetek. Akinek ez még nincs meg, az kezdje el
időben tanulni a választott nyelvet, mert sokan azért
nem tudják átvenni a diplomájukat időben, mert nem
rendelkeznek ezzel.
Ehhez nem a Neptunban felvehető nyelvi
kurzusokat ajánlom, hanem inkább azt, hogy
beszélgessetek külföldiekkel, vegyetek igénybe
ingyenesen meghirdetett nyelvórákat, vagy ha
az anyagiak engedik, időben kezdjetek el nyelviskolába járni. Attól, hogy elvégeztétek a sulit, de
nincs diplomád, még nem fogtok diplomás bért
kapni, és ugyanúgy érettségi lesz a legmagasabb
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iskolai végzettségetek. Így időben álljatok rá a
nyelvtanulásra!
Az utolsó jó tanácsom, amivel zárom az írásomat a következő: Az, hogy egyetemisták lehettek,
a legnagyobb ajándék, amit kaphattok. Ezért becsüljétek meg! Ne játsszátok el ezt a nagy lehetőséget! Sokan csak álmodnak arról, hogy egyetemre
járhassanak.
Most van időtök mindenre. Szívjatok magatokba annyi tudást, amennyit szeretnétek, ez csak
rajtatok múlik. Én azt vallom, hogy nem csak a
lexikális tudás fog előre vinni az életben. Ez is nagyon fontos, a tanáraitoktól nagyon sokat fogtok
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tanulni. De mellette a szabad időtöket használjátok
olyan dolgokra, ami fejleszti a személyiségeteket.
Legyetek nyitottak! Mikor felvételiztetek, remélem, találkoztatok a TÁTK szlogenjével, és bízom
benne, hogy ezért választottátok a karunkat.
„Ha érteni akarod a világot…”. Tegyél érte. A tanáraitok ebben segítő kezet fognak nyújtani, csak éljetek
vele.
Sok szép élményt és jó tanulást, tapasztalatszerzést
kívánok nektek!
Kis Diána

Kollégista karrier
Mikor a gólyatáborban a soraimat olvassátok, már biztos lesz
valamilyen szállásotok a tanévre. Remélem, sokan bekerültetek valamelyik koliba. Ha nem, ne csüggedjetek, ha várólistára
jelentkeztek, elég nagy az esély, hogy lesz helyetek, akár már
október elején.
Hogy miért szabadulnak fel helyek? Sokan megijednek a kollégista
léttől, az épülettől, annak elhelyezkedésétől.

Negyedévben a KCSSK-ban laktam.
A felújított kolinak az lett a hátránya, hogy a bulik
mérséklődtek. Anno, mikor a Griffből a vonatsíneken keresztül másztunk át, ittas állapotban partyztunk, teljesen más
képet mutatott az épület és annak a
szelleme. Régen akkora bulik voltak
ott, hogy be sem lehetett férni. A
városból sokan jártak ki a Budaörsi
útra. De ez már szinte a múlté. Az
elmúlt időszakban már nincsenek
akkora bulik, inkább csak a klubokban van élet. Ha ide kerültetek,
vagy szeretnétek később itt lakni,
érdemes csatlakozni valamelyikhez.
Igazi családként működik, mellesleg
elsősként nem árt baráti társaságot
keresni, itt biztos találsz.
A szobák szépek, az A épületben kétágyasak vannak, viszont
elég kicsik, míg a B, C épületben három ágyasak, de
tágasabbak.
Nyári kolira is van lehetőség, és nem feltétlen kell

Fotó • meetoff.eu

Engem elsőben és másodikban a Nagytétényi Úti Kollégiumba vettek fel, ami a Camponával szemben található, Budatétényben.
A Móricztól kb. fél óra busszal,
viszont azzal számolni kell, hogy
néha előfordul dugó, úgyhogy érdemes a reggeli órát nem kicentizni. Az épület felújításra szorul,
ezért sokak meghátrálnak már a
kapuban. Annak idején mi négyen
voltunk egy szobában, abból ketten emeletes ágyon (mármint két
összeeszkábált ágyon, amit még
a BME-sek csináltak pár évvel ezelőtt).
A Tététnynek az az előnye, ami
a hátránya. Mivel a szobák nem túl
komfortosak, így az időd nagy részét inkább azon kívül töltöd, így
nagyon jó közösségi élet alakulhat ki. Ha a nagybetűs
egyetemista létről beszélünk, az nekem itt volt igazán.
Harmadévben a Griff Hotelben laktam, amit az

ELTE bérelt a KCSSK felújítása alatt. Ide
ti már nem költözhettek, így ezt nem is
részletezem. A suli közel volt, és a környék
is nagyon jó volt. Valahogy jó érzés volt
ott lakni, teljesen más volt az atmoszféra,
mint a többi helyen.
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a meglévőben maradni. Én egyik évben az Ajtósi Dürer
sori Kollégiumban laktam. Ez sokkal olcsóbb volt, és
élveztem, hogy a napi meló után lehetett sétálni egy
nagyot a Városligetben.

A felvételik az összes szakkoliba a tavaszi félévben zajlanak. Érdemes tájékozódni, hogy milyen
helyekre lehet még menni és ők mivel foglalkoznak.
Több helyre is felvételizhettek, ha nem vagytok biztosak a döntésben. Bár ez valami olyasmi, mint a
Jelenleg a Társadalomelméleti Szakkolégium tag- Harry Potterben mikor kiderül, hogy ki, melyik házja vagyok, így február óta a Corvinus Ráday utcai nak lesz a tagja. Egy életérzés, szellemiséget, valakollégiumában lakom. A TÁTK-nak is van saját hova tartozást jelent.
szakkolija, ami Angelusz Róbertről lett elnevezve. A
Csak biztatni tudok mindenkit, hogy próbálja ki
félév során figyeljétek a hirdetéseiket, sok érdekes a kolis létet. Rengeteg barátot szerethettek, valaprogramot szoktak szervezni, ezek közül a legfon- mint nagy segítséget a vizsgaidőszakban. Legyetek
tosabb a Szakkollégium Éjszakája (SZÉ), amit csak nyitottak, barátkozzatok és érezzétek jól magatokat!
ajánlani tudok!
Kis Diána

Önkéntes munka társadalmi
tanulmányok képzés alatt
„Manapság már egyre kevesebben tagadják, hogy a nők és tam el először azon, hogy a női jogok talán
gyerekek ellen irányuló erőszak súlyos társadalmi probléma. még most, a „modern” 21. században sem
Az is kezd nyilvánvalóvá válni, hogy a magyar társadalom „olyan” téma, és ha most nem megfelelő,
reakciója egyáltalán nem áll arányban ennek a problémának akkor mégis mikor lesz az?
a súlyosságával” - írja Szil Péter „Miért bántalmaz?” Miért
Már az első egyetemi évemben kitalálbántalmazhat? című könyvében.
tam, hogy a szakdolgozatomat elsősorban
a nőket érintő kérdésekről, problémákról
A fent említett problémával középiskolás koromban szeretném írni.
találkoztam először, amikor etika órán jelentkezni
Amikor felvettem az „Önkéntes munka személyes
kellett különböző társadalmi problémákat pedzegető szolgáltatást nyújtó intézményben” című tantárgyat,
előadások megtartására.
arra gondoltam, hogy most lehetőségem nyílhat szeÉn témának a családon belüli erőszakot választot- mélyesen is belenézni a családon belüli erőszak társatam. Kivettem egy nagy köteg könyvet a könyvtárból, dalmi problémakörébe.
és nekiláttam a kutatásnak. Ahogyan egyre több és
Mivel a NaNE (Nők a Nőkért Együtt az Erőszak
több oldalt hagytam magam mögött, rájöttem, hogy a Ellen Egyesült) nem tudott közvetlen klienskapcsostatisztikai adatok helyett jobb, ha az áldozatokat ha- latot biztosítani számomra, tovább keresgéltem a
gyom beszélni. A Power Point-os előadásomban csak szervezetek között. Végül a PATENT (Patriarchátust
is és kizárólag idézetek voltak fekete háttéren fekete- Ellenzők Társasága) vállalta, hogy az említett feltéfehér fotók között.
telek mellett gyakorlási lehetőséget nyújt nekem. A
Az előadás jól sikerült, azt hiszem elérte azt, amit PATENT elsősorban jogi és pszichológiai segítséget
kezdettől fogva szerettem volna: elgondolkodtatott ad a hozzá forduló áldozatoknak. A sem jogi, sem
és csöndre késztett egy csoport tinédzsert. Az óra pszichológiai végzettséggel nem rendelkező segíteni
után a tanár odajött hozzám, és miután megdicsérte vágyók klienskísérések keretén belül támogathatják
a munkámat, közölte, hogy sajnos ezzel a témával a a szervezethez forduló nőket. Ez azt jelenti, hogy bígimnázium akadémiai versenyén nem indulhatok, róságra, rendőrségre, kórházba mehetnek a klienssel,
mert hát ugye a téma nem ”olyan”. Ekkor gondolkod- akinek támogatást, segítséget, magabiztosságot nyújt
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az, hogy nem egyedül kell megbirkóznia a hivatalos
szervek képviselőivel, akik a fent említett szerveze-

történetet is megismerhettem, amelyek később a
NaNE egyesületének önkéntes képzése során segítettek jobban megérteni a családon belüli erőszakot
átélt nők helyzetét. A tanfolyamon megtanultuk
az erőszak pszichológiai felépítését, az áldozattá
válás folyamatát, lélektanát és tünetegyüttesét is.
Szerepjátékok során felkészítettek minket arra,
hogy a telefon túloldalán ülő segítséget kérőnek
hogyan nyújthatunk támogatást, mit mondhatunk, miként biztosíthatjuk őt arról, hogy jó helyen „jár”, ahol „értő fülekre” talál. A képzés hét teljes szombatot vesz igénybe, ami bevallom, mivel
az én esetemben az utolsó BA-s évemre maradt,
nem volt egyszerűen összeegyeztethető a szakdolgozatírással, abszolválással és szigorlatokra való
készüléssel, de korántsem volt lehetetlen, arról
nem is beszélve, hogy az egyesület tagjai segítőkészen és megértően álltak „szorult” helyzetemhez.
Az önkéntes munkák azon túl, hogy a szakdolgozatom releváns részét képezték, olyan világba
nyújtanak betekintést, ahol nem csupán hasznosnak, de igazán fontosnak is érezhetem magamat.
Ahol olyan embereket ismerhetek meg, akik nem
csupán az enyémmel azonos, vagy azokhoz nagyon hasonló elveket vallanak, hanem olyanokkal,
akik mind egy szálig tiszta szívvel küzdenek egy
jobb világért, egy igazságosabb világért.
Csernus Fanni

A cikkben említett két szervezet szívesen látja a segíteni vágyó önkénteseket.
Információkat a NaNE segélyvonalas önkéntes képzéséről az egyesület oldalán találhatsz.
Amennyiben a PATENT szervezete keltette fel érdeklődésedet a http://patent.org.hu/ oldalon részletes
leírást találhatsz

Fogadj örökbe egy külföldit
Légy külügyi mentor a TáTK-n!
Külföldiekkel mindig jó együtt lógni, mert 1.) külföldiek, 2.) és ez
menő, 3.) egy csomó újat tanulhatsz tőlük, 4.) villogtathatod és
csiszolgathatod az idegennyelv-tudásodat… jófejek, izgik, kicsit
mások… soroljam még?
Szóval ebben szerintem egyetértünk. Meg abban is,
hogy az ember viszonylag ritkán kerít barátokat a
négyeshatoson, mert a bulik utáni mámoros hajnali

villamosozásokat leszámítva nem valószínű, hogy odamennénk bárkihez is, hogy
„Hi, I just heard you were speaking French, it’s
so cool, wanna be friends?” És a buszon is
nehéz, meg persze a boltban is. Szóval meg
vagyunk lőve vagy mi.
De nem! Tökéletes megoldás a helyzetre, ha felcsapsz kari ESN mentornak. Tudom, most még vicces,

Fotó • peacechearter.org

tek és személyes tapasztalataim szerint sem bizonyulnak segítőkésznek az esetek jelentős részében. A
PATENT-nál végzett munkám alatt több személyes
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de a kari nem a karácsony cuki verziója, az ESN pedig
Erasmus Student Network-öt jelent. Az ESN az, amely
segíti az ide érkező Erasmus hallgatók első heteit,
ideális esetben pedig az egész itt-tartózkodásuk alatt
fennmarad ez a kapcsolat. Ideális eset alatt értem azt,
hogy a külföldi diák igényt tart eme segítségre, hiszen
az ESN oldaláról folyamatos a jelenlét, rajtunk tehát
semmi sem múlik. De a segítség ugye úgy működik,
mint ahogy néma gyereknek anyja se’ látja a fától az
erdőt. Szóval kérni kell.
A rendszer csak úgy működhet, ha van kit mozgósítani, ha ennek-annak a külföldi hallgatónak bármi ügyes-bajos dolgában kell segíteni – ezek a mozgósítható személyek a mentorok. Valójában nem
ilyen véletlenszerű a dolog, hogy egy adott vészhelyzetben, aki épp ráér, gyakorlatilag rárepül a vergődő
Erasmusosra.
A félév elején ugyanis, még a külföldiek megérkezése előtt a kari főmentor minden mentorra (vagy
mentorpárra) kioszt egy-két-há’ külföldi hallgatót,
kapacitástól és az érkezők létszámától függően. Ekkor
lelkes levelezésbe kell kezdeni, mindig a mentor írja
az első levelet, ésszerű okokból kifolyólag. A nagyon
izgatott Erasmusos – jó esetben – válaszol, és akár
már akkor segítséget kér, például lakáskeresésben.
Tehát már meg is indul a mentorálás.
A gyakorlatban természetesen embere válogatja,
hogy ki mennyire önálló, mennyire nyitott, men�nyire akar barátkozni – erőltetni persze nem lehet,
ahogyan mondani szoktuk: mi felajánljuk a segítséget, ők pedig élnek vele, ha akarnak. És ha akarnak,

pozitívum mellett jó tudni még, hogy az aktív mentorok, ha idővel kipróbálnák, milyen a másik oldalon
lenni, és Erasmust pályáznának, tevékenységükért
plusz pontot kaphatnak, ami nagyban hozzájárulhat
a hőn áhított ösztöndíj elnyeréséhez.
Harmadikként pedig nem szabad megfeledkeznünk a mentorközösségről, hiszen, ahogy a kari
mentorok hónapról hónapra összegyűlnek, úgy félévente mentortábor is szokott lenni, ahová minden
ELTE-s karról érkeznek mentorok – remek lehetőség újabb és újabb embereket megismer...sorban állás közben remekül meg lehet ismerkedni, mert hát ni, megtalálni életed szerelmét, satöbbi,
satöbbi, satöbbi… ó, és még az ESN buliall you have is time, ahogyan a hazai adminisztrációt ismerjük
kat nem is említettem!
Most már teljesen biztos vagyok benakkor jönnek a találkozók, a közös orvoshoz mené- ne, hogy mindenki ég a vágytól, hogy mentor lesek, telefonkártya-vásárlás, külön körök BKV éves hessen. Az őszi félévben már lesz is lehetőségetek
bérletért és megannyi, elsőre unalmasnak tűnő, de nekiveselkedni a megpróbáltatásnak, és megméannál hasznosabb közösen eltöltött órák. Hasznos, rettetni magatokat a kari mentorfelvételin, aminek
mert segítesz, és hasznos, mert a sorban állás köz- időpontját és további részleteit a HÖK irodában
ben remekül meg lehet ismerkedni, mert hát all tudjátok majd megérdeklődni, illetve iratkozzatok
you have is time, ahogyan a hazai adminisztrációt fel a HHH-ra (Heti Hétfői Hírlevél), ahol szintén
ismerjük. Ugye, hogy sokkal természetesebb így közlik a felvételit hirdető felhívást.
külföldi pajtikat találni?!
Ha esetleg az eddigiek még nem hangzottak volna
Good luck!
elég csábítóan, akkor folytatom. A sok eddig felsorolt
Voilà

”
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TáTK-sok Őszi Gyűlése
Vége a gólyatábornak de még érzed a pörgést? Szeretnél minél hamarabb átélni azt az élményt, amit a
gólyatáborban? Itt a lehetőség!
Idén ötödik alkalommal megrendezésre a TáTK-sok Őszi Gyűlése, azaz a TŐGY.
Mi is ez a rendezvény?
A TŐGY egy független hallgatói kezdeményezésként létrejött 3 napos tábor az őszi szünet elején, ami évek óta
biztosítja több mint 100 TáTK-s hallgatónak azt a lehetőséget, hogy ismerkedjen, és egy hatalmasat bulizzon.
A legelső TŐGY-öt 2010-ben tartottuk Törökmezőn, 2011 óta pedig a Ceglédfürdői Diáktáborba utazunk le,
ahol évről-évre szeretettel várnak minket vissza.
A táborban nagyon sok barátság köttetet meg, és számos hallgató életre szóló élményekkel tért haza. A TŐGY elején
a jelentkezőket évfolyamtól és szaktól függetlenül csoportokba osztjuk be, amik a tábor keretéhez illeszkednek.
És, hogy mi vár Rád a táborban?
Idén is lesznek csapatfoglalkozások, melyeknek keretén belül a csoportvezetők nagy energiákat fognak abba
fektetni, hogy a csoporttagok minél jobban megismerjék egymást, hiszen ez a tábor célja. Persze a csapatjátékokról és sorversenyekről sem szabad elfeledkezni, hiszen a csapatok egymással versenyeznek a megtisztelő
első hely érdekében!
Végezetül pedig minden este zenés-táncos mulatság várható hajnalba nyúlóan.
Figyeljétek a Facebook-csoportokat és az egyetemi hirdetőfelületeket, hamarosan új információkkal
jelentkezünk!
Szabó Peti

„…valójában felkapaszkodott
majmok vagyunk…”
Te hogyan eszed a hamburgert? Szépen a kezedbe veszed, és
betömöd? De hogyan állnak az ujjaid? Mennyire szorítod ös�sze a bucikat? Hol harapsz bele? Nagyon nem mindegy, ha
nem akarod a tányérból és/vagy az öledből kicsipegetni a
lehulló maradékot! Lásd be, mekkora szerencséd van, hogy
mára már ezt a problémánkat is megoldották, tudományosan.
Ha tetszik, ha nem, a civilizált emberiség alapja a
tudomány. És mint azt Isaac Newton is megmondta:
óriások vállán állunk, így olyan dolgokat is látunk,
amikről elődeink még csak nem is álmodtak.
Mi meg sokszor arról álmodunk, bár ne látnánk.
A tudományhoz és a hamburgerevés kutatásához
szkeptikusan álló együgyű nép sokszor jogosan kérdi:
ezt most miért, miből? A válasz Richard Feynmannál

keresendő: szerinte a fizika (és bizonyára
minden más tudomány is) a legjobban a
szexre hasonlít. Aminek ugyebár alkalomadtán van némi haszna is, de nem azért
csináljuk. Ezzel a békés-flegmatikus hozzáállással a soron következő roppant életbevágó és sürgető kérdéseket körbejáró, a
végletekig hasznos tudományos eredményeket – felmérések szerint – egy átlagos ember képes 60 és 80
közötti vérnyomással elolvasni. Amennyiben mégis
felmegy közben benned a pumpa, úgy bebizonyosodott, hogy nem sajátítottad még el megfelelőképpen
a tudományok műveléséhez elengedhetetlen, már
fentebb említett békés-flegmatikus attitűdöt. Pánikra
semmi ok, az előtted álló pár év pontosan erre lesz jó!

Fotó • www.thesundaytimes.co.uk
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Akkor hát lássunk is hozzá, és csemegézzünk a
tudományosság asztaláról lehulló, könnyeden fanyar
ízű szétcsócsálható maradékokból.
Régóta tervezem például, hogy valahogyan rászabadítom magam egy ilyen kutatásra, és íme, itt
van: melyik kocsiban ülnek a leg… fogalmazzunk úgy,
hogy a legkevésbé emberbarátabb sofőrök? Nos, mint
az megszokott, erre is Amerikától kapunk választ. A
University of California tesztjei szerint 10-ből 8 sofőr engedi át a zebrán a gyalogosokat. A maradék 20
százalék többségében felsőbb kategóriás autókban ül.
Az élmezőnyből pedig – lássatok csodát – kiemelkedik a bajor autó (BMW). Védelmükre legyen mondva,
az egyre nagyobb terepjárószerű batárokban ülőknek
diszkomfortos lehet letekinteni a magasból, és megfigyelni az emberek kavargását a városok utcáin, illetve
elképzelhető, hogy az autó túlméretezettsége folytán
a fékpedál messzebb van a kelleténél, és hát ki ér rá
vezetés közben nyújtózkodni? Azt pedig mindenki
nagyon jól tudja, hogy ezek a mai szuperautók milyen
gyenge elektronikával rendelkeznek: erre ékes példa
minden, a bevásárlóközpont előtt lerobbanni képes
luxusjárgány. Ami külön érdekesség, hogy egy-egy
tömött bevásárlószatyortól máris újra utazás-kompatibilisek lesznek… Különös egybeesés?
Vagy vegyünk éppen egy másik – szintén mindenki életét meggabalyító, eddig kibogozhatatlannak
tűnő – problémát. Igen, a fülhallgatók átkáról van
szó. Hiszen akármilyen gondosan csavargatjuk is fel
és pakoljuk a legnagyobb figyelemmel a zsebünkbe,
valamiért, valahogyan mindig egy gubancos, összefonódott halomként húzhatjuk ki onnan. De kivétel
nélkül. Most akkor mindenki béna? Mindig? Bár ez
az esősebb hangulatú napokon elképzelhetőnek,
sőt, valószínűnek tűnik, higgyünk az emberiségben!
Egy kutatás eredménye szerint a zsinór mindig ös�sze fog gubancolódni, bármilyen gondosan csévéljük

Hogy tényleg mennyire ráérnek a tudósok, azt a
következő példával illusztrálnám: adott a NyugatAusztráliai Egyetem kutatócsoportja, és néhány vézna csilipaprika- és bazsalikompalánta. A kísérlet célja
annak bebizonyítása, hogy a növényeknek tényleg jól
esik, ha dicsérik őket. A pompás módszer a következő

volt: a palántákat teljesen elszigetelve termesztették,
s így azok kellően satnyák tudtak maradni egészen
addig, amíg felnőtt csilipaprikák és bazsalikomok
mellé nem ültették őket, ahol aztán rohamos fejlődésbe kezdtek. A tanulság pedig az, hogy a növények
bizony kommunikálnak egymással. Az eddig is tudott
volt, hogy a növények különböző kémiai
285000 emberrel kell találkoznod a tökéletes partnerig. Ha jelzéseket adnak egymásnak és a környenaponta 100 új emberrel találkozol, akkor 2850 nap alatt találsz zetüknek. A rosszindulatú vegyi anyagokat
egy olyant, aki neked tökéletes, ami 7.8 év.
a felnőtt növények például azért bocsátják
ki, hogy fékezzék a versenytársak szaporois fel. Ennek oka pedig a zsinór hossza, a 46 és 150 dását. A kutatók feltételezik, hogy a növények olyan
centi közötti szálak alkalmasak arra, hogy megfűzzék akusztikus jelzéseket is használnak, amelyeket valóegymást. Forradalmi megoldás erre a nem henge- színűleg a sejteken belüli nanomechanikai rezgésekres, hanem lapított „cipőfűző-imitátor” hanghordozó kel keltenek, és ezek révén kommunikálnak a szomszál, ami jóval kisebb eséllyel kuszálódik. Használjuk szédjaikkal. Ezek szerint a világ legtermészetesebb
egészséggel!
dolga lesz vidéken, hogy a gabonatábla közepén Józsi

”
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bácsi rekedtre kiabálja magát a kalászokhoz szóló
dicshimnuszoktól, hogy azok szebben nőjenek.

előtt, a jövő pedig mögötte helyezkedik el.
A méltán nagy sikernek örvendő Így jártam anyátokkal széria egyik epizódjában Ted olyannyira elkeseredik, hogy felkeres egy párkeresőt,
aki egy számítógép segítségével kiválasztja
a neki legmegfelelőbb partnereket. A való
életben is van ilyen képlet: Peter Backus, a brit
Warwick egyetem közgazdásza tanulmányában megkísérelte kiszámolni, mennyi az esély
arra, hogy az ember véletlenül összefut a számára tökéletes partnerrel. A számításokhoz a
híres Drake-egyenletet használta fel, amit eredetileg arra talált ki Dr. Frank Drake amerikai
csillagász, hogy meghatározza, hány értelmes
civilizáció létezhet a Tejútrendszerben. Az
eredeti egyenlet így néz ki:
N = R* x Fp x Ne x Fi x Fc x L
ӽӽAz R* a galaxisunkban évente keletkező új
csillagok száma
ӽӽFp azoknak a csillagoknak az aránya, amelyek körül kering bolygó, Ne az életre alkalmas körülményekkel rendelkező bolygók
aránya
ӽӽFi az intelligens létformák kialakulásának
esélye a primitív életből
ӽӽ Fc az olyan civilizációk aránya, amelyek képesek a
létezésükről hírt küldeni az űrbe
ӽӽ L az az idő, mióta ilyen jeleket küldenek átlagosan.

Fotó • kryptonzone.com

Backus a változókat újakkal helyettesítette, mint
például a 24 és 34 év közötti londoni nők száma, az

Fotó • i.dailymail.co.uk

Vége-hossza nincs a tudósok idejének és energiájának. A Psychological Science című lap hasábjain publikálták a következőket: aki a múlton vagy a jövőn
elmélkedik, nem csupán gondolatban tesz időutazást
- a teste is abba az irányba mozog, ahol képzeletének
eseményei épp játszódnak. A tesztelők 20 alanyt vettek mintának - nyilván a komolyan vehetőség érdekében. A résztvevők egyik felének 4 évvel
ezelőtti eseményekre, a másik felének
pedig 4 év múlva esedékes történésekre kellett gondolniuk, csukott szemmel,
állva. Az eredmény nem meglepő: azok,
akik gondolatban a jövőbe utaztak, enyhén előredőltek, míg azoknál, akik a
múltat élték át, inkább hátrahelyeződött
a súlypont. Ezek szerint a tér és idő észlelése és feldolgozása még szorosabban
összefügg az agyban, mint eddig hittük. A kutatók arra is kíváncsiak, hogy
minden emberre egyformán érvényes-e
megállapításuk, vagy akadnak-e kulturális különbségek. Különösen izgalmas lenne a Chilében
honos ajmara nép tagjait e szempontból megvizsgálni, ugyanis ők úgy gondolják, hogy a múlt az ember
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Hogyan együnk helyesen hamburgert...

egyedülállók aránya a nők között, és hasonlók. Végül
arra jutott, hogy egész Londonban 26 olyan nő él,
akik számára tökéletes partnerek lehetnek, és arra,
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hogy valamelyikkel találkozzon, az esély 1:285000,
másképp kifejezve 0,0000034 százalék. A tanulmányban Backus kifejti, hogy ez azt jelenti, hogy felesleges
saját magukat hibáztatni azoknak, akik nem találják
meg a tökéletes párt, hiszen a számok azt mutatják,
hogy erre roppant kevés az esély. Ezek szerint 285000
emberrel kell találkoznod a tökéletes partnerig. Ha
naponta 100 új emberrel találkozol, akkor 2850 nap
alatt találsz egy olyant, aki neked tökéletes, ami 7.8
év. Mondjuk vagy most olyan 20 éves: ez akkor most
vajon azt jelenti, hogy legkorábban 28 éves korodban
találod meg az igazit?
A szemezgetés sajnos itt véget ér, bár oldalakon
keresztül lehetne folytatni. Remélem ezen kutatások
és eredményeik senkinek sem vették el a kedvét a tanulástól, a fejlődéstől. Miért kutatnak ilyen dolgokat?
Ki pénzeli ezeket? Mennyi más, értelmes dolgot is
lehetne csinálni helyette? Nos, véleményem szerint,
ezekre az együgyű „wannabe” kutatásokra igenis szükség van. Egy véletlen során találhatunk fel vagy meg
olyan válaszokat, amikről mi még csak álmodunk, a
következő generáció azonban majd meg is láthatja. És
bár ezek a kutatgatások tényleg ki tudják húzni a gyufát néha, gondoljunk csak bele: a világegyetemhez képest minden tudásunk, találmányunk és technikánk
primitív és gyermeki, mégis ettől vagyunk civilizáció,
és nem csupán felkapaszkodott majmok.
Egy valamivel még tartozom: a hamburger szakszerű elfogyasztásához mind a 10 ujjunkra szükség

van. A hüvelyk és kisujjunkkal alulról fogjuk a zsömlét, a többivel pedig – elöl, a közepén és a hátulján –
felülről szorítjuk, így nem csúszik ki sehol semmi, és
érdemes az egész hambit fejjel lefelé tartani, a felső
zsemle ugyanis általában nagyobb az alsónál, így a kis
uborkáknak nincs nagy esélyük elmászkálni. Elvileg.
Czajlik Rita
Források:
Ezért gabalyodik össze a fülhallgató zsinórja. Utoljára
megtekintve: 2014.08.05.
http://index.hu/tudomany/brittudosok/2014/06/19/
ezert_csavarodik_ossze_a_fulhallgato_a_zsebben/
Tudományosan így kell fogni a hamburgert. Utoljára
megtekintve: 2014.08.05.
http://index.hu/tudomany/brittudosok/2014/02/07/
tudomanyosan_igy_kell_fogni_a_hamburgert/
Tényleg a BMW-sek a legbunkóbb sofőrök. Utoljára
megtekintve: 2014.08.05.
http://index.hu/tudomany/brittudosok/2013/08/14/
tenyleg_a_bmw-sek_a_legbunkobb_vezetok/
Love thy neighbour: facilitation through an
alternative signalling modality in plants (Monica
Gagliano and Michael Renton). Utoljára megtekintve: 2014.08.05.
http://www.biomedcentral.com/content/pdf/14726785-13-19.pdf
Moving Through Time
Lynden K. Miles, Louise K. Nind, and C. Neil Macrae
Psychological Science, February 2010; vol. 21, 2: pp.
222-223., first published on January 8, 2010

5 társadalomtudós, aki…
Kedves Gólya, miért is jöttél a TáTK-ra? Jól hangzik az NT, számmal vannak jelen, de a mesteres góelég általános a szoc, vagy diplomásan jólelkűen hangzik a lyák már rég tudják, mitől döglik a légy,
szocmunka? Tudod-e, kikről fogsz tanulni, melyek azok a nagy úgyhogy koncentráljunk most mindnevek, amelyekről több kurzuson, több kontextusból is fogsz azokra, akik a BA-n elsőévesek számára
hallani? Neeem?! Akkor nézzünk néhányat közülük, hogy már hathatnak újdonságként!
az első órán legyen ismerős név vagy fogalom, amire felkaphatod a fejed!
1) Adam Smith, aki a Roxfortban taníthatna mágikus közgazdaságtant
A karon öt alapszak indul: nemzetközi tanulmányok,
Miért? Mert az ő nevéhez köthető a „láthatatlan
társadalmi tanulmányok, szociológia, szociális mun- kéz elve”. Smith a XVIII. században írta le ezt az elka és alkalmazott közgazdaságtan. Ne feledkezzünk vet, amely a tökéletes verseny feltételei között (ezeket
meg a mesterszakokról sem, amelyek szintén szép majd szépen megtanuljátok mindannyian) érvénye-
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sül. A láthatatlan kéz mindent elrendez; mindenki a
Na jó, nem.
saját érdekeit követi, amely végül egy nagy, vidámAhogy már említettem, a szociológia egyik alapíboldog harmóniában teljesedik majd ki. Milyen szép… tójaként tekintenek rá, holott kortársai inkább törtéde azért mondok rá egy gyakorlati példát, hogy ért- nészként és közgazdászként tartották számon.
Az ő munkássága indította el az
antipozitivista forradalmat a társadalomtudományokban, mely szerint a szociológiai
kutatásnak az ember kulturális értékeire kell
összpontosítania – így tehát hangsúlyozta a természettudományok és a társadalomtudományok közti különbségeket. Az antipozitivizmus
– egészen meglepő módon – a pozitivizmus
antitézise, amelynek követői a szociológiát a
természettudományokhoz tartozóként kezelték, tehát a társadalomtudományi jelenségek
elemzéséhez a természettudományoknál alkalAdam Smith és a „láthatatlan kéz” elve
mazott módszereket használták. (Igen, most
sétek: a Tescoban általában nyitva van nyolcvan még egyszerűen fogalmaztam, és igen, ilyeneket fogpénztár, emberek százai vásárolnak ott egyszerre, és tok tanulni 3 évig – legalább.)
kígyóznak a sorok. Nyilvánvalóan kényelmes a bejárathoz legközelebbi pénztárhoz állni, de ha mindenki 3) Niccolò Machiavelli, aki nagyon megmondta
oda áll, órákig fognak várni, míg a többi pénztár üres.
A XV-XVI. században élt, Itália egyesítése szívügye
Ennél viszont azért okosabbak vagyunk, és általában volt. Újítása volt, hogy az irodalmi művek mellett a
jobban is sietünk, tehát ha már túl hosszú a sor az politikai, jogi, és filozófiai szövegeket is olasz nyelven
első pénztárnál, az emberek veszik a fáradságot, és írta. Leghíresebb műve A Fejedelem, amelyben azt
keresnek egy másikat, rövidebb sorral, hiszen elvégre firtatja, mi teszi a jó vezetőt, ki és hogyan válhat jó
mindannyian minél hamarabb végezni szeretnénk. A fejedelemmé, hogyan szerezhető és tartható meg a
„láthatatlan kéz” a megfelelő helyre tereli a vásárlókat, hatalom?
így végül kialakul a rend: nagyjából minden pénztárMi a jobb: szeressék az uralkodót, vagy féljenek
nál egyforma hosszú sorok állnak majd.
tőle? Machiavelli szerint jó, ha mindkettő megvan, de
mivel az egyik igencsak kizárja a másikat (és fordítva),
2) Max Weber, aki a modern szociológiát megala- biztos, ami biztos, féljenek csak tőle. Arról, hogy az
pozó triumvirátus egyik tagja…
uralkodó kegyetlen vagy könyörületes legyen, nagyon
…Karl Marx és Émile Durkheim mellett. A német- okosan ír Machiavelli – ha kicsit átértelmezzük, rengetegen alkalmazzák Machiavelli magvas gondolatait
a mai napig. A könyörtelen, kegyetlen tettek elkerülhetetlenek, így hát meg is kell lépni őket a hatalom
megtartása érdekében, ami azonban fontos: egyszerre, nagy dózisban, sitty-sutty.
Emellett azonban a kegyes, jó cselekedeteket szépen lassan adagolva, már-már csepegtetve kell időnként eszközölni, ugyanis Machiavelli szerint az egyszeri történéseket, még ha rosszak is, könnyebben
elfelejti a nép, a sok apró jótéteményt viszont fejben
tartja. Okos? Naná! Azt persze nem mondtam, hogy
Max Weber és az antipozitivista forradalom
sportszerű is: a kegy gyakorlása ugyanis éppenséggel
országi Erfurtban született, ami az egyik kedvenc azt a formát is öltheti, hogy a fejedelem kegyetlennémet városom, mindenképpen menjetek el, ha te- kedései után kerít egy bűnbakot, és szépen nyilvánohetitek. Ez minden, ami fontos Weberről.
san, ahogyan azt kell, kivégezteti. Mindenki boldog,
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mellett közösségi szerepet is vállalni, azaz polgári kötelezettségeiknek (tehát hogy a helyi ügyekben képviseljék magukat és hatást gyakoroljanak) az általa „polgári háztartásvezetésnek” (civic housekeeping) nevezett
közösséget segítő tevékenységgel tegyenek eleget.

Fotó • ewhatwouldjaneaddamssay.files.wordpress.com

Fotó • content.answcdn.com

Niccolò Machiavelli: A Fejedelem szerzője

kivéve a földön gurgulázó levágott fejet, de annak már
úgyis mindegy.
Mindezt, és sok minden mást is kegyetlenül odamond Machiavelli, aki egy igazi, kőkemény realista
volt. Ha a politikai gondolkodóknak rendeznének
tehetségkutatót, a zsűriben Machiavelli ülne Puzsér
Róbert helyén.
4) Jane Addams, aki megalapította a szociális
munkát
Végre, egy nő! Egy nagyon tevékeny amerikai
hölgyről beszélünk, aki 1860 és 1935 között élt. Küzdött a női választójog bevezetéséért és a világbékéért
(lehet, hogy belőle készülnek fel a szépségkirálynők
is?!), valamint ő volt az első amerikai nő, aki Nobel

Jane Addams és az „együttérző megismerés”

Békedíjat kapott. Munkássága során azokat a középosztálybeli nőket igyekezett mozgósítani, akiknek
idejük és energiájuk is volt a hétköznapi teendőik

5) Henry Kissinger, aki Nobel-békedíjat kapott,
de…
diplomata, politikus, az Egyesült Államok külügyminisztere a Nixon és a Ford kormányok alatt, egyben
végéhez közeledő cikkünk egyetlen máig élő alanya:
Henry bácsi 91 éves.
Kissinger 1973-ban Nobel-békedíjat kapott a vietnámi háborút lezárni szándékozó béketárgyalások
irányításáért, amelyeknek a harcok valós végét tekintve nem igazán volt gyakorlati eredményük, amerikai
oldalról azonban a háború befejeződött. Ugyanez a

Henry Kissinger: Diplomácia

Henry Kissinger az argentínai „piszkos háborúk” ideje alatt zöld utat adott a katonai junta embertelen
tetteinek, így elősegítve megannyi, emberiség elleni
bűntett elkövetését. A példa kedvéért: politikai ellenfelek elrablása, gyilkosságok sorozata, a politikai
ellenfelek gyermekeinek elrablása, és a diktatúrát támogató, magas pozíciót betöltő férfiak családja általi
felnevelése.
A nemzetközi tanulmányok szakosok Henry Kissinger Diplomácia című vaskos könyvéből tanulnak
majd, például nemzetközi viszonyok történetét. A
tanulság nem az, hogy tömeggyilkosként is lehetsz
példakép, sokkal inkább az, hogy sose hidd el teljesen,
ami a tankönyvekben van. A vizsgán talán írd le, jó.
De olvass minél többet, mert minden megkérdőjelezhető, és a tudás: hatalom. Élményekkel teli, jövőt
megalapozó, barátokat szerzős, csodálatos egyetemi
éveket kívánok Nektek!
Voilà
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Mi fán terem a TDK?
A Tudományos Diákköri Konferencia, röviden TDK, az egyetemi karokon minden félévben megszervezett szakmai esemény,
amelyre a diákok saját pályaműveikkel nevezhetnek, és fő célja
az OTDK-ra (a TDK országos döntője) való kijutás és felkészítés.
A részvétel teljes mértékben Tőled függ. Mivel a TáTK
honlapján (www.tatk.elte.hu) minden főbb információ
megtalálható az éppen aktuális félévben érvényes formai követelményekről és leadási határidőkről, ezekről
nem is lesz szó ebben a cikkben. Helyet kap viszont
minden olyan információ és fontos tanács, ami a fentebb említett tájékoztatóból kimaradt.
„Minek, mikor, miből, hogyan?”- merülhet fel azonnal a kérdés egy jámbor, de kérlelhetetlen bizonyítási
vágyban égő fiatal gólyában. Ha elfogadod a tanácsot,
akkor semmiképp sem az első évben. Egy igazán ütős
TDK-hoz szükségeltetik ugyanis egy igazán ütős tu-

Fotó • www.sapientia.hu

dományos téma. Igazán ütős témát pedig akkor tudsz
majd találni, ha az első év végén körvonalazódik
benned három dolog: melyik az a témakör, ami jobban érdekel, milyen gondolkodók sorolhatóak ide, és
mely tanárok számítanak a karon szaktekintélynek a
témában. A szakdolgozati proszeminárium nevezetű
első féléves tantárgy során (elméletileg) megismerhető minden olyan technikai fogás (hivatkozáskészítés,
szerkesztés, stb.), ami (elméletileg) elegendő ahhoz,

hogy a követelményeknek megfelelő szemináriumi dolgozatot, TDK-t, és az egyetemen megszerzett tudásokról számot adó
szörnyeteget, vagyis a harmadik év végén
leadandó szakdolgozatot el tudd készíteni.
Egy dologról azonban ritkán esik szó, pedig e nélkül a formai megfelelés önmagában semmi: ez pedig
a már fentebb említett „ütős téma” problémája, ami
körül még az öregebb szakdolgozók között is előfordulnak komoly félreértések. A szemináriumi dolgozat,
a TDK és a szakdolgozat is több annál, minthogy egy
szakmailag megfelelőképpen érdekesnek minősített
témát elmeséljünk. Még mielőtt friss elsőéves fejjel
akárki hozzáfogna bármilyen dolgozat elkészítéséhez,
tegye fel magának a kérdést, hogy pontosan mit is
akar mondani ezzel az egésszel. Nem kell feltalálni a
spanyolviaszt, de egy pirinyó egyedi gondolat, megválaszolható kutatási kérdés, egy kis szikra mindenképp szerepeljen benne. A nyilvánvaló tudományos
értéken felül ez azért is lesz fontos, mert a TDK dolgozat prezentálásánál ez lesz a legelső dolog, amire
rákérdeznek: „Mi volt a kutatási kérdés, és milyen konklúziót vezetett le belőle?” Ezen kérdések alapján már el
lehet indítani egy olyan szakmai vitát a témáról, ami
akár érdekes is lehet. De ne szaladjunk ennyire előre!
A legfontosabb tanács tehát: mondanivaló nélkül
nem ülünk le alkotni. Mondanivaló nélkül esetleg kutatni ülünk le egy érdekesnek ígérkező témában. Egy
ilyen téma megtalálásához pedig - ahogyan azt már
fent is említettem -, bizonyos mértékű képzettség
szükséges. Megvan az ütős téma, megvan a konklúzió is (ami ugyan még változhat, de legalább van), a
következő lépes pedig az, hogy előadjuk a TDK-prezentációnkat kicsiben, de ahhoz hasonló módon,
mintha már készen lenne. Kinek? Nem másnak, mint
az általunk szimpatikusnak, segítőkésznek, és mindenek előtt a témánkban érdekeltnek ítélt reménybeli
konzulensünknek, aki egyetemi oktató kell, hogy legyen. Ez a következőképp zajlik: ebédidőben felkeresett tanárodat a TDK-ötlettel elcsábítod, feltüzeled
az izgalmas kutatási anyag lehetőségével, és felkéred
őt, hogy legyen segítségedre a dolgozat megírásában.
(Elképzelhető olyan lehetőség is, hogy az oktató maga
toboroz diákokat egy-egy érdekes téma köré). A konzulens olyan mitikus lény, mondhatni szakmai őran-
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gyal, aki gondoskodik arról, hogy a dolgozatban ne
szerepeljenek ordítóan téves tárgyi következtetések,
emellett pedig jótékonyan igyekszik elfújni a dolgozat
felől a plágiumgyanú fekete felhőjét (a hivatkozások
ellenőrzésével). Ezért a nehéz munkáért cserébe a
konzulensünk nem kér mást, minthogy neve is szerepelhessen a majdani TDK dolgozatunk borítóján.

Téma van, konzulens van, nincs más dolgunk, mint
leülni és írni. A kész dolgozatot a konzulensnek is
jóvá kell hagynia, csak azután lehet elküldeni a kari
TDK felelősének.
Kevés információt találni magáról a konferenciáról, és annak lefolyásáról. Konferencia alatt azt kell
érteni, hogy az egyetem valamelyik előadójában, az
abban a félévben TDK-t benyújtott pályázók egy-egy
negyedórás prezentáció formájában előadják a TDK
dolgozatuk témáját, főbb kérdésfelvetéseit, a konklúziót, valamint válaszolnak az opponensi kérdésekre és kritikákra is. Az opponens névtelenül küldi el
szakmai kérdésektől hemzsegő véleményét a konferencia előtt pár héttel, valamint egy ötven pontos
skálán értékelést is ad teljesítményről. Az opponens
által adott pontokhoz adódnak hozzá a konferenciát
vezető háromtagú szakmai bizottság pontjai, amit a
prezentáció alapján ítélnek meg. A kari TDK-n elérhető maximum pontszám száz pont. A konferencia
nyílt, bárki részt vehet rajta, elsőévesként is el lehet
menni megnézni, hogy is megy ez, milyen témákban
írnak gyakrabban. Kérdéseket a szakmai bizottság,
a teremben fellelhető oktatók, diákok, és a terembe
véletlenül betévedő takarító néni is feltehet, egy-egy
izgalmasabb téma megvitatása a prezentáción felül
ezért jócskán elhúzódhat. Külön győzelemnek mi-

nősül, ha az opponenst annyira megfogta a dolgozat,
hogy titokzatos névtelenségét levetve élőben is eljön
meghallgatni a kérdésére adott válaszokat, és azokkal
vitába is száll. Az adott pontok alapján, a konferencia végén (tehát minden prezentáció meghallgatása
után) a szakmai bizottság kihirdeti az első három
helyezettet. Félreértés ne essék: az OTDK-n (az országos fordulón) való részvétel nem függ
attól, hogy ki milyen helyezést ért el a kari
TDK-n, bár a bizottság dönthet úgy, hogy
a leadott dolgozat annyira vállalhatatlan,
hogy nem adják meg készítőjének a lehetőséget az OTDK-n való részvételre (bár
ilyen ritkán szokott történni). A kari konferencián való részvétel azonban feltétele
annak, hogy valaki kikerüljön az országos
döntőre. A kari TDK-t pontosan ezért a
szakmai bizottság és az oktatók is egyfajta
felkészítésként tekintik a „nagy eseményre”, vagyis az OTDK-ra. Azt az egy dolgot
kell látni, hogy mindezen procedúráknak
egyetlen lényegi célkitűzése van: a lehető
legminőségibb, legjobb dolgozatok kimunkálásának
elősegítése. Ezt szolgálja a kari szakmai bizottság, az
opponens, a konzulens. A végső cél pedig természetesen az OTDK, ami hazánk legnagyobb tudományos
eseménye. Ezernél is több tudományos dolgozat érkezik a kétévente megrendezésre kerülő konferenciasorozatra, a magyar egyetemek mindegyik karáról.
Pontosan ezért már az is nagy dolognak minősül, ha
valaki különdíjat vagy egyéb elismerést kap. Az első
helyezés, bár természetesen nem jár azonnali apoteózissal, felhívja a szakmai közönség figyelmét az ifjú

titánra, nevét megismerik, és ami legfontosabb, a
dolgozatát publikálják is. Míg a kari TDK-n a szakok
diákjai együtt versenyeznek, az OTDK-n a beérkezett
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irdatlan mennyiségű dolgozat miatt témaspecifikus szerint – egy kicsit többet jelent. A TDK igazából az
szekciókat hirdetnek meg. Ez azért is jó, mert bár egy egyik első lépcső azok számára, akik nem pusztán
nemzetközi tanulmányok szakos kutató diák írhat je- tanulás szintjén akarnak részt venni választott tanullentős, jó meglátásokkal teli dolgozatot az asztalánál, mányaikban, hanem az ott tanultak segítségével tuigen nehéz lenne ezeket összemérni egy ötfős szocio- dományos munkában is részt akarnak vállalni. Ez az
lógushallgatókból álló kutatócsoporttal, akik résztve- első olyan ingyenes és önkéntes lehetőség, amellyel
vő megfigyeléseik során egy éven keresztül vettek és egy reménybeli ifjú kutató elsőként megcsillanthatja
dolgoztak fel adatokat, hogy aztán egy jó száz oldalas saját intellektusát. Az OTDK-n való részvétel és az
TDK dolgozatba sűrítsék azokat. Az OTDK-n tehát esetlegesen elért helyezés a szakmai közönség előtt a
olyanokkal versenyeznek a résztvevők, akik körülbe- következőket jelenti: az illető képes izgalmas és edlül hasonló témában, hasonló erőforrások felhaszná- dig még nem agyonírt tudományos témát találni, azt
lásával készítették el dolgozataikat, mint ők maguk. feldolgozni, ebből értelmes következtetéseket levonni
Az OTDK nívós esemény, a különböző intézetek mindezt pedig olvasható és lebilincselő formában elő
számára is jelentős presztízs, ha egy-egy szekció ná- is tudja adni. Az egyetemen sok olyan lehetőség van,
luk kerül megrendezésre. Tehát kiskosztüm/öltöny- ami a tanulmányaik iránt lelkesedést mutató diákoknyakkendő, plusz tudományos prezentációk egész nak a tanulmányaikban való komolyabb elmélyülésre
hada, amelyek a végighallgatása és ízekre szedése esélyt ad – ilyen például a szakkollégium, de ide soután megválasztják a szekciók büszkeségtől dagadó rolhatjuk a mesterszakos képzést is. Talán az itt leírmellű nyerteseit.
tak után nem meglepő, ha mindkét helyen egyfajta
Miért is jó ez? Szépen fog kinézni a frissen szer- „ki nem mondott minimum” legalább egy TDK dolgozat
kesztett önéletrajzban néhány sor valamilyen szak- megírása. Sok szerencsét a munkához!
mai tevékenységről? A TDK ennél – meglátásom
Szegőfi Ákos

Fedőneve: Multikulti
Ebben a cikkben, egy kis betekintőt szeretnék adni, elsősorban dagítja a társadalmat, mindegyiket tisznektek, gólyáknak, a multikulturalizmusról. Az elkövetkező teletben kell tartani és támogatni kell.
években, erről még bőven fogtok olvasni, szóval, ha minden jól 1) A multikulti a demográfia leíró értelmémegy, az egyetem végére otthonosan fogtok mozogni a témában.. ben, elsősorban a kulturális vagy nemzeti
sokszínűségre utal.
A kultúra fogalmának meghatározásával szinte min- 2) Ideológiai-normatív értelemben pedig igazolni
den előadáson találkozni fogtok, mivel számtalan kükívánja a különböző identitáscsoportok elismerésre
lönböző elmélet és meghatározás létezik.
való vágyának jogosságát.
Én, a kontextus miatt, Márkus György megfogal- 3) Elvi-politikai értelemben olyan politikákhoz kapmazását használnám. „A hagyományos felfogás szerint
csolódik, melyek a kulturális sokszínűségből eredő
minden társadalomnak megvan a maga kultúrája, mivel,
problémákra hivatottak megoldásokat találni.
egyrészt az általában vett emberi élet általános, és alapA multikulturalizmus tehát nem más, mint a kulvető jellemzője az, hogy kultúrával rendelkezik; másrészt turális pluralizmus elismerése és támogatása minden
pedig elsősorban éppen kultúrájuk az, ami megkülönbözteti társadalomban. Támogatja a kulturális sokszínűséget,
egymástól az eltérő, területileg és történelmileg elkülönülő igyekszik megőrizni azt, valamint érzékeny a domiemberi közösségeket.”
náns és a kisebbségi kultúrák gyakran egyenlőtlen
Maga a multikulturalizmus minden etnikai viszonyaira.
és kulturális csoportot egyenlőnek tart. Minden
egyes embernek jogában áll azonosulni és társulni Kapcsolódó fogalmak
az általa választott kultúrával, és mégis teljes mér- Asszimiláció:
tékben élhet a gazdasági és társadalmi egyenlőség
Ebben az esetben a kisebbségekhez tartozóktól főlehetőségével. Egyetlen kulturális entitásnak sincs leg külsőségekben várják el, hogy alkalmazkodjanak
előjoga valamely másikkal szemben, sőt, mivel gaz- a többség életstílusához. A magatartásbeli azonosulást
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fontosabbnak tartja, mint a szemléletbelit. Az asszimiláció a sokféleség felszámolására törekedett a beolvasztás, illetve az alkalmazkodás révén. Az asszimiláció mint
hivatalos kormánypolitika a huszadik század közepére
elveszítette a korábbi báját.
Integráció:
Ebben az esetben minden egyén formálisan

egyenlő a törvény előtt, és semmilyen előnyben vagy
megkülönböztetésben nem részesülhet. A sokféleséget – annak az uralkodó szektorral való összeolvadása
révén – próbálja beépíteni a főáramba. A cél, az úgymond összeolvadás egy nagy nemzeti keretbe például
oktatás vagy vegyes házasság révén. Lásd. az amerikai „olvasztótégely" metaforája.
Szegregáció:
A társadalom uralkodó és alárendelt csoportja
megosztottságban és kulturális elkülönülésben él hatósági rendelkezések és kényszer folytán. Ebben az
esetben azért keletkeznek a rasszista ideológiák, hogy
biztosítsák a rasszok elkülönítését, megakadályozzák
a kisebbség részvételét a társadalomban, és hogy az
uralkodó csoportot hatalmon tartsák.
A szegregáció a társadalmat részegységekre tagolja, tagadja a sokféleség létjogosultságát és ezt a rendszert az erőszakkal való fenyegetés révén tartja fenn.
Erre például szolgál az Egyesült Államok déli része,
ahol a feketéket és a fehéreket a törvény és a szokás
egyaránt szétválasztotta az intézmények szintjén az
1950-es és 1960-as évekig.
Tehát kicsit összefoglalva a multikulti társadalmát:
elvileg a társadalomban az egyéneket származásra
való tekintet nélkül megilleti

a) az egyenlő bánásmód
b) a faji megkülönböztetéssel szembeni védelem
c) az esélyegyenlőség és
d) a kulturális különbözőség megőrzésének joga.
Bár a kisebbségtől elvárják, hogy elfogadják a közös kultúrát, ugyanakkor szabadon gyakorolhatják
hagyományos szokásaikat, ha erre igényük van. Etnikai kötődéseik, pedig semmilyen körülmények között nem gátolhatják nyilvános tevékenységeiket.
A multikulti árnyoldala
Természetesen a multikuturalizmust pártoló
politikai irányzatnak vannak kritikusai és ellenzői
is. Az ellenzők tartanak az általuk radikális multikulturalizmusnak hívott jelenségtől, mely eltúlozza a másság tiszteletét, és veszélyeztetheti a
befogadó társadalmat, mert az a csoportok között
húzódó vonalak mentén feltöredezhet, vagy szűklátókörű szektarianizmushoz vezethet.
Ahogy Egedy Gergely fogalmaz: "A konzervatívok elismerik más kultúrák létjogosultságát is politikai közösségük keretén belül... A konzervatívok nem
támogatják tehát azokat a törekvéseket, amelyek az
állam tudatos „nemzetietlenítésére” irányulnak, megakadályozva a nemzeti kultúra védelmét. Ezért akarnak
fellépni minden olyan próbálkozással szemben, hogy a
kisebbségi kultúrákat „kijátsszák” a nemzeti kultúrával
szemben."
Itt most felsorolnék néhány példát a multikulturális politikát ellenzők indokai közül, hogy az érem
mindkét oldalából lássatok kicsit:
ӽӽ a multikulturalizmus jegyében megfosztják a
többségi társadalom tagjait az összetartozásuk alapjául szolgáló kultúrától;
ӽӽ a multikulturalizmus összekeveri az identitásokat,

a „multiidentitású”, vagyis inkább identitás nélküli,
többnyire semmilyen azonosságtudattal sem rendelkező személyek típusát neveli ki;
ӽӽ a globalizáció káros hatásainak csak a nemzeti kultúra tud ellenállni;
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ӽӽ nem minden kultúra egyformán jó és értékes.
Felhasznált Irodalom
Nézzetek csak körbe
Tarr Ferenc: A "kultúra" problematikája a multikultuNyárnak lassan vége, de ez ne gátoljon meg titeket
ralizmus diskurzusában
semmiben, hiszen ha egy kicsit utánanéztek, számos http://www.tarrdaniel.com/documents/Filozofia/
érdekes programot találhattok a városban a kulturális
multikulturalizmus.html (Utoljára megnyitva:
sokszínűség jegyében.
2014.07.13)
99 A colour fesztivál honlapján például mindig meg Augie Fleras – Jean Leonard Elliott A multikulturatudjátok nézni, hogy lesz-e olyan rendezvény, ami
lizmus kanadában "A sokféleség felmagasztalása"
esetleg érdekel titeket: https://www.facebook.com/ http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_
coloursfestival
n e m z e t i s e g e k / r o m a k / m u l t i k u l t u ra l i z m u s /
99 A Menedék egyesület honlapján sokat megpages/002_a_multikulturalizmus_kanadaban.htm
tudhattok a migránsokról, illetve az egyesület
(Utoljára megnyitva: 2014.07.13)
időszakonként specifikus képzéseket is hirdet: Egedy Gergely – A multikulturalizmus dilemmái:
http://menedek.hu/
Nagy-Britannia példája
99 Ha szerettek mozizni, akkor érdemes időnként h t t p : / / w w w . p o l g a r i s z e m l e . h u / ? v i e w = v _
felkeresni az Idegenek a kertemben honlapját,
article&ID=111&page=2 (Utoljára megnyitva:
ahol kiváló filmes rendezvényeket találhattok:
2014.07.13)
http://idegenekakertemben.hu/
A multikulturalizmus szócikk, mely a Szótár plurális
társadalmaknak online verziójában érhető el
Ó, és ha kísérletképpen a multikultit a konyhá- http://tarstudszotar.adatbank.transindex.ro/?szo=53
tokba is beengednétek, akkor olvassatok bele az Így
(Utoljára megnyitva: 2014.07.13)
főzünk mi című étel- és életkönyvbe, amit ingyene- Berkes Lilla: A multikulturalizmus fogalmának kialasen letölthettek a Menedék egyesület honlapjáról.
kulása és jelentése.
(http://menedek.hu/sites/default/files/page-uploads/ h t t p : / / w w w. s o u t h e a s t - e u r o p e . o r g / p d f / 0 4 /
igyfozunkmi.pdf)
DKE_04_M_E_BEL.pdf (Utoljára megnyitva:
Aruwa Eszter
2014.07.13)

Erasmus kisokos
Egy másik országban élni hihetetlen élményt jelent, új közeg,
új barátok, egy másfajta oktatási rendszer kipróbálása, önállóság. A pályázás időpontja (február) ugyan még kicsit odébb van,
és két lezárt félévet várnotok kell vele, ám a felvett kurzusokat
már az elejétől érdemes úgy alakítani, hogy csúszás nélkül beleférjen egy félév külföldön.
A pályázathoz semmiféle földöntúli képesség nem
kell, de néhány feltétel azért van:
99 még nem vettetek részt Erasmus-programban
(szakmai gyakorlat és tanulmányút külön számolódik, úgyhogy aki már volt egyiken vagy másikon,
az pályázhat a másikra!),
99 két lezárt félév BA-soknak, egy lezárt félév MAsoknak,
99 megfelelő nyelvtudás,
99 aktív hallgatói jogviszony a kiutazás idejére.

Fontos, hogy a tanulmányút (külföldi egyetemen eltöltött szemeszter) és a
szakmai gyakorlat pályázatára más dokumentumok szükségesek, viszont több
a tanulmányútban érintett hallgató, így
a következő információk elsősorban
azoknak szólnak, akik külföldi egyetemre szeretnének részképzésre jelentkezni.

Előre meghatározott lista van arról, hogy melyik
egyetemet lehet választani.Három intézményt jelölhettek meg, mindegyik megjelölt egyetemhez külön
tanulmányi tervet kell írni.
Fontos, hogy nézzétek meg az adott egyetem honlapját, hogy milyen kurzusokat szeretnétek választani, hogy ezek mennyire illenek az itthoni tanulmányaitokba, és hogy milyen nyelven folyik az oktatás.
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Attól, hogy van angol nyelvű kurzusleírás, stb., még
nem biztos, hogy az óra nyelve is angol lesz!
Ha kiválasztottátok az egyetem(ek)et, ahová pá-

félévre hosszabbítanátok a kinti tanulmányokat, úgy
nem jár az ösztöndíj, viszont nem kell tandíjat fizetni,
csak a lakhatást, megélhetést.
Az ösztöndíj és tandíjmentes állapot az ún. labelstátusz, lehet, hogy elsőre csak ezt fogják felajánlani
nektek, ha kicsúsztok a rangsorban az ösztöndíjasok
közül, de lehet, hogy visszamondják előttetek, és
akkor bekerültök az ösztöndíjasok közé, úgyhogy
pánikra semmi ok.
Pályázni a Neptun – Ügyintézés – Erasmus menüpontban kell, február környékén szokták megnyitni
a menüpontot. Az ott feltöltött listából lehet majd
kiválasztani a megjelölt egyetemeket, és fel kell tölteni a dokumentumokat. De tapasztalatból mondom,
hogy a papírmunka és az idő-, energia ráfordítás közel
sem annyi, mint amennyi élményt tartogat egy Erasmus-félév.

lyáztok, akkor össze kell állítani a pályázati csomagot,
mely a következő dokumentumokat tartalmazza:
99 önéletrajz magyarul és a kinti tanulmányok
nyelvén,
99 tanulmányi terv szintén két nyelven, ebben kell
leírni, hogy miért azt az egyetemet választottátok,
hogy pontosan milyen kurzusokat akartok kint
elvégezni, és miért pont ezeket,
99 nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata(i),
99 előző két félév eredményei neptunból nyomtatva,
99 lehet, de nem kötelező szakmai, és/vagy közéleti
tevékenységről igazolást is beadni.
A pályázatok elbírálása pontrendszer szerint folyik,
az elért pontok alapján rangsorolják a jelentkezőket. Az
ösztöndíj összege attól függ, melyik országba mentek,
három kategóriába osztották az országokat, körülbelül
350 és 470 Euró közötti összeget kaphattok havonta,
országtól függően.
Kizárólag az ösztöndíjból általában nem lehet kijönni, további pénzügyi forrást is érdemes keresni,
szülői támogatás, kiegészítő pályázatok, önkormányzati ösztöndíj, nyári munka vagy kinti munkavégzés,
stb..
Az ösztöndíjat legalább három, maximum öt hónapig kaphatjátok. Ha úgy döntötök, hogy még egy

Természetesen az Erasmus-félév alatt az ELTE-n
NEM kell felvenni kurzusokat, ez rajtatok múlik.
Haza lehet jönni vizsgázni, de kint nem lehet arra hivatkozni, hogy itthon vizsgáznotok kell.
Ha amellett döntötök, hogy itthon is vesztek fel
kurzusokat, akkor mindenképpen érdemes egyéni
tanulmányi rendet kérni, amely nagy könnyebbséget
jelent, ha az itthoni vizsgákról van szó.
Ez azt jelenti, hogy előadásra és gyakorlatra is kérhetitek, hogy óralátogatás nélkül esetleg alternatív
időpontokban, módokon teljesítsétek a követelményeket, ez a tanároktól függ, velük kell egyeztetni
ezzel kapcsolatban.
Én mindenkit biztatok a pályázásra, jöhet a bőrönd, a sok izgalom és újdonság, és egy olyan élmény,
melyet utólag már senki sem vehet el tőletek. Hajrá!
Boda Daniella
Források:
elte.hu/erasmus
tatk.elte.hu
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Erasmus Beszámolók
Hogy ne csak a száraz jelentkezési információk éljenek a fejetekben, jöjjön néhány személyes élmény!

Fotó • www.yangl.ru

Amszterdam nagyon nyitott város, és általában mindenhol barátságosságot és toleranciát tapasztaltam,
volt azonban egy kicsit vicces és kellemetlen élményem is.
Alig pár héttel a megérkezésünk után szervezett nekünk a helyi ESN egy nagy Erasmusos gólya-bulit
Amszterdam egyik legmenőbb szórakozóhelyén, az Odeonban. Barátnőimmel együtt mi sem akartunk
kimaradni a buliból, de végül úgy alakult, hogy alig fél órát tölthettünk csak a szórakozóhelyen.
Akkor ugyanis a mosdó felé vettük az irányt, ahol egy morcos vécés néni strázsált. Tudni kell, hogy Amszterdamban a szórakozóhelyeken is fizetős a vécé, ami elég kellemetlen annak, aki egy sör után ötpercenként rohangál ki…
Viszont mi ezúttal nem is a mosdót szerettük volna használni, csak csapvizet akartunk inni, mert nagyon
melegünk volt a zsúfolt tömegben. Rejtély, miért, de a vécés néni rögtön tiltakozni kezdett, hogy ne tegyük, de egyikőnk ekkor már előrenyomakodott, és nagyokat kortyolt a csapból. A néni feladta, hogy megállít minket, helyette egyszerűen hívta a biztonsági szolgálatot, mi pedig azon kaptuk magunkat, hogy két
kigyúrt szekus toloncol minket a kijárat felé. Megdöbbent tiltakozásunkra a biztonságiak meglehetősen
agresszív reakciója volt a válasz, mi pedig néhány percen belül az utcán találtuk magunkat, értetlenkedve.
Mivel az egyik barátnőmmel tényleg durván bántak – a karján napok múlva is lila foltok látszódtak – volt
egy körünk a holland rendőrségnél is (akik egyébként nagyon kedvesen és figyelmesen meghallgattak
minket, de nem hiszem, hogy később bármi lett az ügyből). A tanulság az, hogy Hollandiában ne igyál
csapvizet (pedig tiszta és egészséges, rákérdeztünk). És ne próbálj ellenkezni a biztonságiakkal, őket nem
azért fizetik, hogy meghallgassák a panaszaidat és mérlegeljenek.
Pál Borbála

Fotó • www.josephsegaran.com

Augusztus van. A kinti egyetemtől megérkezik a sokadik szerelmes levelem.
Ünnepélyesem megnyitom a mail-t majd lesápadok. „Sajnálattal értesítjük, hogy Önnek nem tudunk szálláslehetőséget biztosítani…”. Düh, kétségbeesés, pánik.
Mindenható internetünk azonban segítségemre sietett, s nagy nehezen egy kedves fiatalemberre akadtam, akivel még skype-on is leegyeztettem a csodaszép különszobámat, de aztán két órával Amszterdamba érkezésem előtt közölte velem, hogy „Bocsi, de ugye tudod, hogy még sincs különszoba? „Just shared room
and shared bed”. Meg se próbálom leírni, milyen fejet vágtam.
Következő ötlet: diákszálló! Odáig eljutottam, hogy szállást foglaljak (öröm és ujjongás), de azzal már
nem számoltam, hogy varázslatos módon elfelejtettem a bankszámlaszámom kódját. Végül egy hetet töltöttem az első fiatalember kanapéján. Három hét alatt három helyen laktam, majd otthonra találtam egy
multi-kulti háztartásban, és élveztem az életet (amíg nem kezdtek el válni).
Ilyés Virág

Fotó • readthehook.com
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Én a kapcsolatok miatt érzem az Erasmus félévemet meghatározónak. Az első rapid randi estén például
összeismerkedtem egy „Bianka” nevű magyar lánnyal, nagyon jót beszélgettünk, söröztünk több külföldi
baráttal együtt, majd másnap kiderült, hogy a neve tulajdonképpen Mirka, és történetesen egy gimnáziumba jártunk, csak ő két évvel felettem járt.
Szerintem a kapcsolatok miatt mindenképpen megéri a kolit választani, ha az egyetem segít elintézni,
mert esélytelen, hogy egyedül leszel, ha 15-en osztoztok a konyhán. Ilyenkor persze néha kellemetlenségek is akadnak, például ki kell bírni a konyhakészségekből mínusz 1-es kínai lány próbálkozásait, és
az iszonyú büdös indonéz rákból készült fűszert is (a kaja egyébként jó volt, de készülés közben nyitott
ablak mellett sem lehetett kibírni a szagát).
Egy házban laktam egy görög lánnyal is, akivel egyből megtaláltuk a közös hangot, miután mondtam
neki, hogy imádom a gyrost és az ouzo-t, és rengeteget nyaraltam Görögországban. Az idei nyár egy
részét nála töltöttem, Athénban.
Boda Daniella

Önkéntesként külföldön
Egyetemistaként lehet utoljára élvezni a szabad nyarakat, miért veled a kapcsolatot, majd egy angol nyelvű
ne töltenéd ezeket az időszakokat külföldön? Több szervezet- skype-interjún kell részt venned, ami után,
hez is csatlakozhatsz, akik segítenek neked, hogy egy izgalmas ha kiválasztanak, már jöhet is a személyes
környezetben önéletrajzba is írható külföldi önkéntes munkád felkészítő tréning, amely mindössze egy
lehessen. És még új barátokat is szerezhetsz.
napot vesz igénybe. A következő lépésben
már csak találnod kell valakit, aki kivisz a
AIESEC – diákszervezet a diákoknak
repülőtérre, hogy belevethesd magad a kalandba.
Az AIESEC-kel 112 különböző országba juthatsz
el, Európán kívül például Kínába, Indiába, vagy EVS – Európai Önkéntes Szolgálat
Brazíliába.
Ha nem fix listából szeretnél választani, hanem
Az önkéntes program időtartama 6-8 hét, tehát magad állnál neki a keresgélésnek, a legjobb, ha az
nem is kell a teljes nyarat feláldozni, a fesztivál is bele- EVS berkeiben nézelődsz. Sokkal kötetlenebb, mint
fér mellette! Gazdasági vonalon szakmai gyakorlatra az AIESEC, ugyanis az önkéntes munkaideje 2 és 12
is közvetítenek hallgatókat, de az önkéntes munkák hónap között bármennyi időtartamra szólhat. Ahhoz,
között rengeteg érdekes vár, például taníthatsz angolt hogy EVS-es lehess, kell találnod egy küldő (itthoni)
kisiskolásoknak, vagy szociális munkákat is végez- és egy fogadó (külföldi) szervezetet is, a legtöbb szehetsz, ha pedig a kulturális témákban vagy otthon, repel az EVS adatbázisában is.
olyan önkéntes programot is választhatsz, ahol saját
A területek között a gyermekgondozástól a művéországodat kell bemutatni, előadásokat tartani róla.
szeteken keresztül a fejlesztéspolitika és környezetEzeken kívül a klasszikus önkéntes munkák is védelem területén is lehet találni projekteket, tehát a
megtalálhatók a kínálatban: szegénység vagy AIDS paletta nagyon széles, személyiségnek és személyes
elleni küzdelem, sérült gyerekek segítése különböző érdeklődésednek megfelelően érdemes már keresni
non-profit szervezeteknél. A munkáért pénz általá- is. Fontos, hogy ne ragaszkodj a keresésnél egy-egy
ban nem jár, de a szállás és ellátás költségeit a fogadó konkrét városhoz, inkább régiókra, országokra nézeszervezet állja. A munkáltatók részéről egyre inkább lődj, úgy sokkal könnyebb belefutni a neked leginelvárás, hogy szerepeljen valamilyen önkéntes mun- kább kedvező lehetőségbe. Az önkéntes munka végén
ka az önéletrajzban, erre nincs is jobb megoldás, mint tanúsítványt is adnak a munkádról, ez a Youthpass.
egy rövid nyári program. A jelentkezés sem bonyolult: Életkori megkötések vannak a jelentkezéshez, 17-30
először be kell adnod az igényedet (internship.aiesec. év között lehet önkéntesnek menni az EVS-en kereszhu), hogy szeretnél önkéntes lenni, ezután felveszik tül. Már meglévő projektekhez is lehet csatlakozni, de
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az itthoni küldő szervezetek új projekteket is tudnak
indítani, akár a te kérésedre is. Az utazás, szállás és
zsebpénzköltségeket fedezi a program, de a jelentkezéshez igen sok papírt kell leadni, a pontos pályázati
feltételekről a yia.hu oldalon az EVS menüpontban
tájékozódhatsz.

önkéntes munkát, ha kerestek. Az LTV-hez is kell keresni egy hazai szervezetet, aki már tagja a Service Civil International-nek, velük kell felvenni a kapcsolatot
(itthon pl. Útilapu, SEEDS), megírni, hogy pontosan
melyik projekt keltette fel az érdeklődéseteket. Ők segítenek majd felvenni a kapcsolatot a külföldi fogadó
szervezettel is.
LTV – Long Term Volunteering
Az önkéntesmunkát kínáló szervezeteken kívül
Az EVS-hez nagyon hasonló ez is, csak ezt nem rengeteg civil programban lehet részt venni, ha szemaz Európai Unió támogatja, hanem a Service Civil füles valaki, sokan önállóan hirdetik önkéntes progInternational. Az LTV-n keresztül önkénteseket cse- ramjaikat, illetve az is előfordul, hogy az egyetemmel
rélhetnek a szervezet partnerei. A pályázás sokkal is felveszik a kapcsolatot. Érdemes tehát figyelni a
egyszerűbb, mint az EVS-nél, és korhatár sincsen, TÁTK honlapját, ezen kívül az Európai Ifjúsági Portál,
ami viszont hátrány, hogy nem jár külön pénz az és az Eurodesk oldalát is. Lájkoljátok a szervezeteket
útiköltségre, és felkészítő tréninget sem tartanak az Facebook-on is, ha minden friss infóról és lehetőségúj önkénteseknek. A szervezetek és munkaterületek ről azonnal szeretnétek értesülni.
palettája itt is rendkívül széles, Kenyától Brazílián
keresztül az Egyesült Királyságig bárhol találhattok
Boda Daniella

Sporttal a jobb teljesítményért
Ha a középiskolai kötelező testnevelésórák elvették a kedved a
rendszeres testmozgástól, adj egy esélyt az ELTE által biztosított
sportolási lehetőségek széles palettájának!

Sportolj kreditért!
Az előbbi esetben az általános testnevelés kurzusait kell keresned, melyeket a Neptunon VTN kóddal
találhatsz meg. Az évről évre bővülő sportágak listája
közel 40 sportformát számlál.
A lányok körében nagy népszerűségnek örvend az
aerobik, mely nem az egyszerű, monoton koreografált
mozdulatok sorát takarja, hanem alakformáló, zumba,
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Az egyetemi keretek között zajló sportolás célja nem
csak az egészséges életmód beépítése a mindennapokba, hanem az előadások közötti feszültség levezetése, illetve a folyamatos kapcsolatépítés az egyetem
más karainak hallgatóival.
Ha eddig nem volt meghatározó a sport az életedben, akkor is érdemes válogatnod a megannyi sportág
közül, hiszen a budapesti edzőtermek árainak töredékéért mozoghatsz, ráadásul a Lágymányosi Campus
közvetlen közelében, az ELTE-BEAC sportpályáin.
Alapvetően kétféle lehetőséged van az egyetemi sportolásra: beépítheted órarendedbe a Neptunon keresztül a választott sportágat heti egy alkalommal, vagy
az ELTE-BEAC sportösztöndíjas hallgatóinak edzéseit
látogathatod korlátlanul.

party kickbox és zsírégető edzéseket. A
cheerleading, a hastánc és a modern jazztánc
órák szintén a lányok kedvencei.
Egyéb fitnesz és életmód sportok közül
a spinning, a TRX, a kettlebell és a jóga kiemelendő.
Fiúk számára a harcművészeti sportok nyújthatnak
alternatívát az aikido, brazil jiu-jitsu, kick-box formájában, de a labdás csapatsportok is, mint a futsal, kosárlabda vagy a kézilabda is oldja a feszültséget a ZH-k között.
A sportágak teljes listáját, ismertetőkkel és pon-

tos helyszínekkel a facebookon az ELTE Testnevelés
kurzusok név alatt találod. Félévente 6 000 Ft szolgáltatási díjat kell a kurzus felvételéért befizetned a
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Neptunon keresztül. 1-1 alkalom általában 60 perces,
a kurzusok 20-25 főt foglalkoztatnak egy időpontban.
A TáTK-n nem kötelező felvenned általános testnevelést, azonban a szabadon választható tárgyak
csoportját képezik a sportkurzusok, így mindenképp
érdemes azt a blokkot is bővítened, kurzusonként 1-1
kreditértékkel. Az osztályzás nem azon múlik majd,
hogy milyen gyorsan futsz le egy BEAC kört vagy
mennyire kecsesek a mozdulataid a táncórán, hanem
a rendszeres látogatása az óráknak az, ami mérvadó. Az
oktatók általában indítanak kezdő, haladó csoportokat
is, különleges esetekben versenycsoportot is, így biztosan megtalálod majd a számodra kedvező szintet.
Korlátlan edzések
A délutáni edzéseket az ELTE-BEAC sportösztöndíjasai vezénylik, s az általános testnevelés kurzusait
látogathatod – bár kötöttségek nélkül, ugyanakkor
kredit nélkül is. Azt ajánlom, hogy a Facebookon tájékozódj a különböző sportágakról, mégpedig úgy, hogy

az ELTEcímszó után az általad választott sportra keresel rá. (pl.: ELTE Tenisz) Ezek általában csoportok,
melyek tájékoztatnak az aktuális korlátlan bérletárakról, szabad helyekről, időpontokról.
Különleges sportok esetében (pl.: jóga) érdemes
már szeptember elején megvenned a féléves bérletet
a létszámkorlát miatt, míg az edzőtermi használat
bérletét egész félévben kiválthatod. A vizsgaidőszak
közeledtével, illetve nyáron sem kell lemondanod a
rendszeres testmozgásról, ilyenkor ugyanis időszakos
bérleteket árusítanak, amelyek az előbbi esetében a
feszültségektől egyáltalán nem mentes két hónapra
szólnak, ráadásul ilyenkor öröm elszabadulni a beadandók tömkelegétől. Ebben az időszakban természetesen az általános testnevelés órái nem vehetők
igénybe, csak szorgalmi időszakban.
Hancz Petra
Források:
www.beac.hu
www.felvettek.elte.hu

SPORTOLÁSI LEHETŐSéGEK AZ
ELTE-N!
Alapíts egy új csapatot, vagy csatlakozz egy meglevőhöz, fedezz
fel egy számodra ismeretlen sportágat, vagy csak látogass el
sportrendezvényeinkre! Egy érv mind mellett: kötelezd el magad
az egészséged, a sport, a barátaid mellett!

többi órádhoz hasonlóan a Neptunon keresztül. Keresd őket VTN kóddal!
A következő sportágakra jelentkezhetsz:
aerobik, atlétika, cheerleading, floorball,
futsal/labdarúgás, gerinctorna, hastánc,
Gyere és sportolj az ELTE-n! Gyorsan eltelnek az kondicionálás, kosárlabda, tartásjavító torna, asztaliegyetemi évek, ezért már szeptemberben válassz egy tenisz, röplabda, észak-európai nép- és társastáncok,
sportágat, és vegyél részt programjainkon.
lacrosse, tenisz, tollaslabda, gyorstollas, zenés
Legyél Te is része egy nagy ELTE-s közösségnek. Nem gimnasztika, zumba, triatlon, TRX, úszás, harcfogod megbánni! Szinttől függetlenül, kezdőket és művészetek.
haladókat is várunk minden sportágban.
1 félévre 6 000 Ft kurzus díjat kell fizetni.
Az ELTE-BEAC, az ELTE Hallgatói Önkormányza- Bővebb segédletet a kurzusok felvételéhez a
tának támogatásával vár Téged, ha mozogni, edze- www.beac.hu honlapon találsz!
ni, testileg-lelkileg felüdülni, esetleg versenyezni
szeretnél.
ELTE-BEAC SPORTÖSZTÖNDÍJASOK EDZÉSEI
Közel 40 sportág közül választhatsz, ezért biztosan meg- A 2013/2014-es tanévben a következő sportokat vátalálod a számodra megfelelő mozgásformát!
laszthatod az ELTE-BEAC edzései közül.
Két lehetőséged is van. Vedd fel általános testnevelés A választásban segítséget ad a www.beac.hu „Mit
kurzusként valamely sportágat a Neptunban, vagy gyere sportoljak” menü pontja.
el délutáni edzéseinkre!
Csapatsportok: Kézilabda, Kosárlabda, Futsal, Röplabda, Nagypályás labdarúgás, Rögbi
SPORTOLJ KREDITÉRT!
Küzdősportok: Aikido, Brazil Jiu- Jitsu, Goju-ryu kaVegyél fel sport (általános testnevelés) kurzusokat a rate, Muay thai, Kick-box
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Aerobic: alakformáló, zumba, party kickbox, és Az ELTE hallgatói eme sportolási lehetőségekkel már
zsírégető edzés
a gólyatáborokban is találkoznak.
Táncok: Hastánc, Modern jazztánc
További információkért látogass el honlapunkra
Triatlon
( www.beac.hu ), vagy keress minket a következő
Labdás, golyós játékok: Tenisz, Asztalitenisz, Tollas- elérhetőségeken! Facebook: BEAC
labda, Gyorstollas
Vízi sportok: Úszás, Vízilabda, Evezés
Kapcsolat:
Ötlabda, Funkcionális köredzés, TRX, Kettlebell, ELTE-BEAC Sportiroda
Atlétika, Országúti kerékpár, Spinning, Sakk, Jóga, 061–209–06–17
Cheerleading, Természetjárás, Tájfutás, Falmászás, Cím: 1117 Budapest, Bogdánfy Ödön u.10.
Edzőterem – kondicionálás
A legnagyobb buli! Szervezz csapatot és induljatok el Simon Gábor
az ELTE kari focibajnokságain. Gyűjtsd össze baráta- ELTE-BEAC ügyvezető
idat (6–8 fő), szervezz csapatot a gólyatáborban vagy simon.gabor@beac.elte.hu
csoporttársaidból, és nevezzetek szeptember közepéig.
Karvaly Márton
Részletek a bajnokságokról:
EHÖK sportügyi referens
www.eltefoci.hu,
sport@ehok.elte.hu
http://elteonline.hu/sport/
http://www.jogaszfoci.hu/
Fedasz Vivien
Ha pedig a kurzusokon és edzéseken túl is szeretnél ELTE-BEAC sportszervező
sportolni az ELTE-n, böngéssz az http://eltesport.hu szervezes@beac.elte.hu
weboldalon a lehetőségek között.

Kedves Elsőéves Egyetemista!
Az ELTE Kortárs Segítő Csoport egy pszichológushallgatókból álló önkéntes csoport, mely az
egyetem Életvezetési- és Diáktanácsadó partnerszervezeteként működik.
Többféle szolgáltatásunknak egy közös célja van:
megkönnyíteni a hallgatótársaink életét. Az általunk
felkínált segítő beszélgetés hasznos lehet, akár a tanulmányaiddal kapcsolatban vagy tanácstalan, akár
az életedet érintő kérdéseidet szeretnéd megbeszélni
valakivel.
A Kortársak mindegyike pszichológushallgató, így
bizalommal fordulhatsz hozzájuk, hiszen szakmai tudásuk mellett megvan az a hatalmas előnyük is, hogy
Veled egyidősek, így pontosan tudják, milyen is egy
huszonéves bőrében lenni.
Minden félévben szervezünk Filmklubot, ahol
egy-egy témát járunk körül érdekes alkotásokkal és
kötetlen beszélgetéssel. Nálunk részt vehetsz az önis-

meretedet és pszichológiai érzékenységedet fejlesztő
játékalkalmakon
is az Identity és a
DiXittársasjátékok
segítségével.
A Kortárs Segítő
Csoport emellett
a Tandem program
keretében lehetőséget teremt a külföldi és a magyar
diákok közötti kapcsolatépítésre, az esélycsoport pedig szerepet vállal a
bármilyen módon akadályozott diákok segítésében.
Segítőinket, programjainkat, ügyeleti időpontjainkat megtalálod a www.kortars.elte.hu honlapon, a Kortárs Facebook-oldalán, és keress minket bizalommal
az info@kortars.elte.hu email címen!

