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A TátKontúrnál eltöltött éveim alatt felhalmoztam jó pár lapszámot
a szobámban, amelyeket
mostanában a nyitány
megírásához ihletet merítve lapozgattam. A kezeim közé akadt a 2012.
áprilisi szám, amit akkor
friss rovatvezetőként a
havi lapszám értékelésekor nagy hévvel és lelkesedéssel olvastam át. Az egykori főszerkesztő, Nyeste
Kriszti bemutatkozó nyitányát olvasva még nem
értettem, hogy milyen nehézséget okozhat egy ilyen
megírása. Most, hogy én is ugyanebben a helyzetben
vagyok, már értem, hogy miért okoz e pár sor megírása fejtörést és egyben örömöt is.
Az elmúlt pár hónapban jelentős változások következtek be szerkesztőségünkben. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy az egész szerkesztőség
nevében megköszönjem Nagy Zsolt eddigi munkáját,
és sok sikert kívánjak neki. Ezen kívül köszönet illeti Berta Kittit, Boda Daniellát és Drubina Kamillát is a
TátKontúrnál eltöltött idejük alatt végzett munkájukért.
Ez a lapszám az új kezdetekről szól. Véleményem
szerint minden feltétel adott ahhoz, hogy az újság
eddigi színvonalát megtartsuk, és arra törekedjünk,
hogy meg is haladjuk azt. Nincs más hátra, minthogy
belevessük magunkat a munkába! Remélem, hogy
ugyanolyan lelkesedéssel és örömmel fogjátok olvasni a lapot, mint amilyennel mi készítettük.
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Egy év (vagy kettő)
Észtországban
Bugarszki Zsoltot, karunk volt oktatóját, alig több mint egy éve
búcsúztattuk el, és kívántunk neki sok sikert a tallinni élethez. A
szerencse mellészegődött, jelenleg már nem vendég, hanem főállású
oktatója az Észtország fővárosában lévő Tallinn Universitynek.

KD: Mennyiben különbözik az ottani oktatási rendszer a hazaitól? Milyen jó gyakorlatokat ismertél meg?
BZs: Észtországban nagyon erős teljesítménykényszer
közepette dolgoznak az oktatók (és PhD szinten a hallgatók is). Itt nincs olyan, hogy végleges szerződés, kortól
és tudományos fokozattól függetlenül minden oktatónak maximum 5 évre hosszabbítják meg a szerződését,
és a következő öt évben különböző dimenziókban kell
a korábbinál jobb teljesítményt elérni. Ez leginkább a
tudományos publikációk szintjén mérik, de ugyanúgy
Fotó • facebook.com/zsolt.bugarszki?fref=ts

Kis Diána: Vendégoktatóként kerültél Tallinnba, jelenleg már főállású tanárként veszel részt az egyetem életében. Miért döntöttél Észtország és később kint léted
meghosszabbítása mellett?
Bugarszki Zsolt: Évek óta dolgozom különböző keleteurópai és posztszovjet országokban és már korábban is
felfigyeltem Észtországra, mert azt tapasztaltam, hogy
ez a hely valahogy kiemelkedik a tipikus posztszovjet országok és társadalmak sorából. Szerettem volna ezt közelebbről is látni, mert kelet-európaiként személyesen és szakemberként is nagyon érdekel az, van-e
kiút a láthatóan még most is súlyos örökséggel
terhelt posztszovjet létből.
Amikor sikerült kijönnöm Észtországba pár hónap alatt csak megerősödtek előfeltevéseim, ez
az ország a miénkhez képest nagyon más úton
halad mind gazdasági, mind társadalompolitikai értelemben. Egy év alatt sok mindent láttam
és tapasztaltam, de ez idő alatt számos újabb lehetőség és kihívás is ért, ami elég kecsegtető ahhoz, hogy most már ne csak külső szemlélőként,
hanem résztvevő alakítójaként vegyek részt az
észt szociálpolitika életében.
Úgy döntöttem, élek ezzel a lehetőséggel, annál
is inkább, mert jelen pillanatban nem érzem,
hogy Magyarországon hasonló lehetőségeim
lennének.
Mindezzel együtt azért tartom fontosnak azt észt tapasztalatok összegyűjtését, mert Észtország nagyon
sok tekintetben összevethető, összemérhető Magyarországgal. Most még nagyjából azonos gazdasági
fejlettségi szinten állunk, nagyon hasonló a történelmünk, nagyon hasonlóak a társadalmi konfliktusaink,
viszonyaink is.
Észtország egyszerre nagyon idegen és nagyon ismerős. Ha itt van remény a demokratikus átalakulás
sikerére, a gazdasági fejlődésre, a társadalmi átalakulásra, akkor otthon is van. Ennek a részleteit akarom

itt megismerni, hogy egy szép napon hazavihessem.

Bugarszki Zsolt

fontos a kutatási aktivitás, illetve a nemzetközi beágyazottság is. Az egyes képzéseket 6-7 évente szintén ezek
mentén akkreditálják, mérik, és azon belül az egyes
oktatókat is.
Az egyetem belső pályázatokkal, támogatásokkal és a
nemzetközi pályázati rendszerhez való rugalmas hozzáféréssel segíti ezt a folyamatot. A Tallinni Egyetem
nagyon ambiciózus. Ma nem mondanám, hogy egy
különösképpen nyilvántartott, nemzetközi szinten
jegyzett egyetem. 10 év múlva azonban könnyen lehet, hogy az lesz.

Fotó • www.visitaretallinn.it
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Az oktatói munkát számomra nagyban megkönnyíti,
hogy modulrendszerű a képzés, az oktatók jobb egyensúlyt tudnak teremteni a kutatói és oktatói tevékenység
között, valamint egyre határozottabb a különböző fejlesztési programokban való közvetlen részvétel.
Észtországban a Tartui Egyetem számít az igazán patinás, történelmi tudományegyetemnek. Ha úgy tetszik,
Észtországban Tartu az ELTE. Én ehhez képest a 2005-ben létrehozott Tallinni Egyetemen tanítok, aminek előnye, hogy a fővárosban van. Miközben a Tallinni Egyetem
is tudományegyetemként definiálja magát,
itt azért – részben finn mintára – elég nagy
a nyomás arra, hogy az egyetem egy olyan
hely legyen, ami az ország releváns kérdéseire keres választ. Éppen a napokban zajlott az
egyetem 2020-ig tartó fejlesztési programja
kapcsán egy nagy konferencia, ahol az egyes
egyetemi részlegek (ezek mostanában állnak
itt össze majd karokká) a jövőbeni terveikről
beszéltek.
A konferencia házigazdája minden megszólaltatott szereplőnek azt a kérdést tette fel: Az
Önök tanszéke/intézete mivel járul hozzá Észtország fejlődéséhez? Ez a pragmatizmus nagyon érezhető és nyilván egy kicsi (1,3 milliós) országban ezek a kérdések jóval
egyértelműbben össze is érnek. A kis lépték viszonylag
hamar világossá és átláthatóvá tesz viszonyokat.
A Tallinni Egyetem egyre határozottabban válik nemzetközivé. Az oktatók 9,4%-a külföldi, és ez az arány gyorsan
növekszik. A rengeteg Erasmus hallgató mellett számottevő orosz és finn hallgatója is van az egyetemnek, akik
nemcsak egy-egy félévre érkeznek, hanem a teljes képzést
itt végzik.
Két éve a Tallinni Egyetem Helsinkiben saját jogi képzést indított, a két város rohamosan közelít egymáshoz,
egyes tervek szerint előbb-utóbb a két főváros Talsinki
néven egyesülni fog. Az egyetem láthatóan inkább motorja ennek a közeledésnek, mintsem akadályozója lenne.
A közeledés jegyében pont holnap kezdődik egy olyan
kurzusom, amit a finn Laurea Egyetemmel együttműködésben tartunk. Az IT fejlesztések és a szociális munka
kapcsolatáról szóló kurzus online kapcsolat révén kerül
megszervezésre, finn és észt hallgatók egyszerre hallgatják, a két tanterem pedig egy speciális online felület felhasználásával lesz összekötve. Az ilyen új módszereket
nagyon bátorítják az egyetemen, és feltett szándékom,
hogy hasonló kurzust tervezek Tallinn-ELTE vonalon a
félév második felében szintén kísérleti jelleggel.

Ugyanakkor Tallinnban is érzem azt, amit általában a
kelet-európai egyetemek sajátosságának szoktak tartani.
A hallgatók és oktatók egy jó része még inkább a középiskola meghosszabbításának tartják az egyetemet, amolyan szakképző helynek, ahol a diák felveszi a tárgyakat,
levizsgázik és meghatározott idő után majd átveszi a diplomáját. Az én egyetem-képem ettől jelentősen eltér, az

Tallinn madártávlatból

egyetemet egy kreatív, gondolkodó helynek tartom, ami
a fejlesztések és új ötletek motorja, és amiben a hallgatók szerződő partnerként mintsem nebulóként vesznek
részt. A fent említett finn Laurea Egyetem egyik szlogenje a „Learning by development”, ami náluk úgy ölt testet,
hogy a bekerülő hallgatók már a BA szinten is azonnal
valódi, a gyakorlatban folyó szakmai fejlesztésekben
vesznek részt, az egyetemi lét egy elenyésző kisebbségét
teszik ki az elméleti órák a falak között. Hasonló irányba
tart a Tallinni Egyetem is, de még nem mondanám, hogy
ez van.
KD: A Tallinban című blog szerzőjeként többször szerepeltél már az Index hírportál főoldalán a bejegyzéseiddel. Mi ösztönzött arra, hogy blogot írj élményeidről?
BZs: Már korábban is írtam, elsősorban közéleti jellegű
blogokat, most azonban, hogy külföldön élek, fontosnak tartom, hogy megosszam élményeimet. Én nem
úgy élem meg, hogy disszidáltam Észtországba, hanem
úgy, hogy minden kanyarban a magyar kérdéseimre keresem a választ itt. És ezt nemcsak magamnak teszem,
hanem azoknak is, akik bíznak még abban, hogy a többszörösen összekuszálódott viszonyok ellenére van még
demokratikus jövője Magyarországnak. Észtországnak
biztosan van, és ez nekem erőt ad. Ezt igyekszem átadni
a blogbejegyzésekkel.
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Emellett úgy gondolom, hogy szerintem kommunikációs megújulásra van szükség ahhoz, hogy komoly, nehéz értelmiségi tartalmak végre ne csak egy párszáz fős
beavatott kisebbség tartalmai legyenek, hanem társadalmi szintű párbeszédet generáljanak. Nem azt látom
az egyes bejegyzéseim alatt, hogy érdemi párbeszédet
sikerült volna generálnom, de a remény hal meg utoljára. Mindenesetre elég sok energiát fektetek abba, hogy a

KD: A cikkeidből kiderül, hogy Magyarország lépéshátrányban van a hasonló történelmi múlttal küzdő észtekkel szemben. Szerinted mi lehet ennek az oka? Mit
kell megtanulnunk tőlük?
BZs: Egy év itt tartózkodás után még nem merem azt
mondani, hogy választ kaptam az összes kérdésemre,
márpedig a kérdés engem is nagyon foglalkoztat. Van
néhány olyan dimenzió, ami az észteket a miénknél egy
radikálisabb rendszerváltásra kényszerítette, és ez jelen
pillanatban, úgy tűnik, kifizetődőbb volt.
Részben kényszerből, részben dacból, de az észtek
radikálisan leszámoltak a szovjet múlttal. Nem is
nagyon volt más választásuk, az összeomló Szovjetunióval, ha akartak, volna sem tudtak volna jogfolytonosságot vállalni. De nem akartak, és ezért az életnek,
illetve a közigazgatásnak minden területén a nulláról
kellett újrakezdeniük.
Ma azt mondhatjuk, hogy amit Észtországban látunk,
az nem más, mint a makacs és kitartó tagadása mindannak, amit valaha a Szovjetunió jelentett. Nyilván vannak
ennek mélyebb gyökerei, egy északi protestáns világra

nem volt olyan nehéz egy szélsőségesen neoliberális
gazdaság és társadalompolitikát építeni, de a közvetlen
motiváció a kommunisztikus szovjetrendszer inverzébe menekülés volt.
A radikális szakítás következtében lecserélődött, majd
az ultramodern észt digitalizáció következtében egyszerűen eltűnt az a közigazgatás, ami állam és polgára
viszonyát megteremti. Ma egy észt személyi igazolvány
birtokosa teljes kontroll alatt tartja az állam
róla szóló összes információját, minden ügyet
online intézhet, nincsenek okmányirodák,
sorban állások, lekezelő ügyintézők és büntetésként használt eljárásmódok. Ez nemcsak
szórakoztató abban a tekintetben, hogy az észtek mindenre appokat gyártanak, startupokat
hoznak létre okostelefonnal kelnek s fekszenek,
hanem tényleg nagyon komoly társadalmi következményei is vannak. Amúgy sincsenek egy
1,3 milliós országban olyan mély hierarchiák
és társadalmi távolságok, de ezzel a digitális új,
világgal az állampolgárság jelentése egészen új,
hihetetlen dimenziókba került. Észtországra
nagyon izgalmas jövő vár, én alig várom, hogy egyre többet lássak ebből.
A másik nagyon fontos változás, hogy szinte teljes mértékben átalakult az észtek értékrendje. Én ezt a technológiai újításoknál is fontosabb változásnak tartom. Egy
nagyon liberális és szociálisan sok tekintetben érzéketlen gazdaság és társadalompolitikával vágtak bele a rendszerváltásba.
A legtöbb kelet-európai modell egy sajátságos hibrid
változata a nyugati jóléti államok, a posztszovjet keleteurópai lét és az amerikai értelemben vett liberalizmus
különböző formáinak.
A jelentős skandináv befolyás ellenére Észtország egy
vegytiszta neoliberális gazdaságpolitikába fogott, és egy
idő után az emberek megtanulták (lévén nem volt más
választásuk), hogy az államtól nem nagyon várhatnak
semmit. Amikor 19 euró a családi pótlék havonta, akkor
olyan sok beszélgetnivaló nincs a családtámogatásokról.
Viszont (tényleg) 20 perc egy cégbejegyzés, egy egyesületet már két ember is alapíthat nagyjából percek alatt,
és az állam szerepe inkább a rendteremtésre, a gazdasági
növekedés elősegítésére korlátozódott, mintsem a jóléti
rendszerek kiépítésére.
Szociálpolitikusként nem ez a berendezkedés a szívem
csücske, de a tény az, hogy Észtország ugyan mindössze
15-17%-át költi a GDP-nek jóléti kiadásokra, azonban a

Fotó • wikipedia.hu

tudományos közlések nyelvétől eltérő nyelveken és csatornákon juttassak el üzeneteket. Én erre használom a
Facebookot és a blogjaimat is. Felemás sikere van ennek,
a szándék mindenesetre ez.
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munkaképes korú lakosság foglalkoztatási rátája 73% fölött van. A bérek rohamosan emelkednek, a szegénység
kockázatában érintett emberek aránya messze elmarad a
hasonló magyar mutatótól. Lehet ezt nagyon kritikusan
is nézni, nem túl vidám dolog például fogyatékossággal
élőnek lenni Észtországban.
Ugyanakkor ez a fajta társadalompolitika végérvényesen
kiirtotta azt az embertípust, amit mi otthon úgy hívunk:
a kádári Magyarország. És látva a mai magyar viszonyokat, hajlok arra, hogy megérte a nagyon durva szakítás a
múlttal Észtországban.
KD: Mennyire látod fenyegetőnek Oroszország közelségét, valamint a nagy létszámú orosz lakosságot? Szerinted küszöbön van már a harmadik világháború?
BZs: Oroszország komoly biztonsági fenyegetést jelent
Észtország számára. Ez nem csak az ukrán események
fényében egyértelmű, az észtek 25 évet töltöttek azzal,
hogy felszámolják az erős és agresszív orosz befolyást.
Gazdasági értelemben a szervezett bűnözés jelenléte
okozott nehézséget, katonai értelemben pedig ma is percek alatt bevethető orosz alakulatok veszik körbe mindhárom balti országot.
Látom a magyar megnyilvánulásokban, hogy sok esetben hisztérikusnak és megalapozatlannak tekintik a
balti országok érzékenységét Oroszországgal szemben, de nyilván nem a magyar légtérben kell megélni azt, hogy orosz gépek napi menetben megsértik a
légteret, hajókkal zárnak el kikötőket, rakétákat tartanak a határ tőszomszédságában, és legutóbb egy észt
nemzetbiztonsági tisztet raboltak el, észt területen az
orosz belbiztonság emberei.
Mindezzel együtt nem mondanám, hogy a harmadik
világháború fenyeget. Ha az orosz nyomás nem enyhül,
akkor a balti országok (és Ukrajna összeomlása esetén
Magyarország is) az EU határőr országává válik, falakkal,
folyamatos villongásokkal, kóstolgatásokkal, feszültséggel. Enyhébb változatban olyan, mint az USA és Mexikó
határa nem egy helyen, durvább változatban az izraelihez hasonló helyzet.Egy biztos, az észtek nem fogják ingyen adni a függetlenségüket, és mára már jelentékeny
amerikai katonai jelenlét van a térségben, tehát a feszültség kézzelfogható.
Ugyanakkor szeretném nagyon élesen szétválasztani
Oroszország és az Észtországban élő oroszok kérdését.
Mert ez a kettő egyáltalán nincs természetes átfedésben
egymással. Rengeteg oroszajkú hallgatóm van, kollégák,
barátok is, akik Észtország orosz származású lakosának

tartják magukat, akik ugyanúgy magukénak érzik az
ország eredményeit, mint az észtek. Nem tagadják meg
orosz létüket, használják a nyelvüket, büszkék – az észtnél sok tekintetben vonzóbb – orosz kultúrájukra, ám
jelenlétük és hozzájárulásuk éppen azt bizonyítja, hogy
az orosz nem egy reménytelenül antidemokratikus nép,
hanem képesek egy demokratikus kultúra hasznos szereplői (és haszonélvezői is) lenni.
A legtöbb oroszajkú észtnek esze ágában sincs azok között a körülmények között élni, ami a mai Oroszországot jellemzi. A Tallinni Egyetem orosz nyelvű kurzusai
is azért nagyon népszerűek, mert rengetegen jönnek ide,
olyanok, akiknek elegük van Putyin Oroszországából.
Amikor van egy Putyint támogató tüntetés, akkor azon
még a 80%-ban oroszok által lakott településeken sem
jelennek meg 50-100-nál többen, miközben több mint
300.000 oroszajkú ember él az országban.
KD: Milyen terveid vannak arra az esetre, ha megunod
Tallint, és visszatérsz Budapestre?
BZs: Egyelőre szeretnék Tallinnban maradni. Minden
nap új ingerek érnek, nagyon sokat tanulok, és még
nem érzem, hogy az összes kérdésemre választ kaptam
volna. Számos munkám igazából mostanra érik be Észtországban olyan módon, hogy komolyan lehet venni, el
lehet kezdeni építkezni. Nagyon szeretném az itt szerzett tapasztalataimat hasznosítani, ahogy egyébként
az észtek nagyon nyitottak és vevők a magyarországi
tapasztalataimra.
Az is egyértelmű számomra, hogy a jelenlegi Magyarországra nem áll szándékomban visszamenni. A blogjaim
nyomán szélsőjobboldali levelek tucatjaim kapom, szingapúri feleségem, félig kínai, félig magyar kislányom
biztonságát fenyegetve. Észtországból azért írok bátran,
kicsit kötelességemnek is érezve a kommunikálás fenntartását, mert az ilyen fenyegetésekre azt tudom reagálni,
amit Churchill mondott, amikor megkérdezték tőle:
- „És mi lesz, ha a németek partra szállnak?”
- „Mi lenne? Letartóztatja őket a rendőrség.”
Viszont eszem ágában sincs a családomat kitenni annak,
ami most Magyarországon zajlik. Senkinek nem kell ezt
adottnak, sorsszerű kötelességnek tekinteni, és legfőképpen áldozatává válnia. Hát én sem fogok!
www.tallinban.blog.hu
Kis Diána
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Ha ősz, akkor ösztöndíjak
Ösztöndíjak – ősszel
Az őszi félév során nem csak a jól megérdemelt tanulmányi ösztöndíjat várhatják a hallgatók. Idén is lehetőség nyílik olyan ösztöndíjak megpályázására, melyekkel megfelelő motivációval és szakmai
elhivatottsággal, bárki nagyot alkothat a szakterületén. A hallgatók
szélesíthetik tudományos perspektíváikat, felfedezhetnek újabb és
újabb kutatási területeket, azok kiaknázását pedig véghezvihetik az
alábbi ösztöndíjak segítségével.

az elvégzett kurzusokon megszerzett jegyet hasonlítják össze a kurzus többi hallgatójának jegyével. Tehát
minden hallgató versenyben áll csoporttársaival, mivel
a hallgató kurzuson szerzett érdemjegye kerül összehasonlításra a többi hallgató érdemjegyével. Így ez a
módszer azoknak kedvez jobban, akik a mintatanterv

Tudományos és Szakmai Ösztöndíj
A tudományos és szakmai ösztöndíj esetében talán helyesebb volna „egy összegben igényelhető
kutatási támogatás”-ról beszélni. Erre pályázhat a kar
minden olyan graduális képzésben résztvevő hallgatója, akinek a Társadalomtudományi Kar az „anyaintézménye” (azaz első vagy egyetlen szakja a TáTK-hoz
tartozik). Ha látod már magad előtt az idei tanév kutatandó témáját, és úgy érzed, csupán az erőforráshiány gátolja annak megvalósulását, vagy segítségre
van szükséged egy folyamatban lévő tudományos tevékenység véghezviteléhez, mindenképpen érdemes
pályáznod az ösztöndíjra.
A pályázónak egy kutatási tervet, illetve ahhoz csatoltan egy költségtervezetet kell benyújtania, amelyben
kifejti kutatási témáját és részletezi várható költségeit. A
TDK-ígéret, illetve az oktatói ajánlás csatolása is pozitívan hat a pályázatra – érdemes tehát nagyobb távlatokban gondolkozni, szakmai tapasztalattal rendelkezőket is bevonni a kutatásba.
Fontos a tervezett kutatás társadalomtudományi relevanciája, s hogy a pályázó tisztázza a
kutatás elméleti keretét, módszerét, időigényét.
Előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek
empirikus vizsgálat dologi kiadásainak finanszírozásához kérnek támogatást (pl.: terepmunkára,
adatfelvételre, adatrögzítésre, utazási költségekre,
stb.), de lehetőség van akár diktafon kölcsönzésre
is a HÖK iroda jóvoltából.
Sikeres pályázat esetén az összeg a pályázó
számlájára érkezik, melyet a kutatási tervben és
a költségtervben foglaltak szerinti célra használhatja
a pályázó. A kutatás, illetve a tudományos/szakmai tevékenység befejeztével egy 1-1,5 oldalas beszámolóban
várunk visszajelzést az összeg elköltéséről.
Egy félévben egyszer van lehetőség a pályázásra,
elektronikus úton a Neptun rendszerén keresztül, az

Fotó • newsaubooks.wordpress.com

Tanulmányi Ösztöndíj
A jelenlegi kormányrendelet (51/2007) értelmében
szakonként és évfolyamonként az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatók legfeljebb 50%-a
részesülhet tanulmányi ösztöndíjban. Ez az ösztöndíj
egy olyan rendszeres pénzbeli juttatás, melyet egy félév
során havonta kapnak a hallgatók az előző félévi tanulmányi eredményük alapján.
Ehhez egy lezárt félév elvégzése szükséges – így az
első féléves hallgatók még nem részesülhetnek belőle. A
Tanulmányi Hivatal és a Hallgatói Önkormányzat által
közösen kidolgozott pontszámítási módszer a teljesítményt szétbontva, kurzusonként értékeli.
Figyelem! Nem csupán a jó érdemjegy és az átlag
számít, hanem az is, hogy a többiek hogyan teljesítenek
az adott órákon. A tanulmányi ösztöndíj számításánál

szerint folytatják tanulmányaikat.
Ajánljuk figyelmedbe a Hallgatói Követelményrendszer (HKR) ide vonatkozó részét:
http://www.elte.hu/file/ELTE_SZMSZ_II.pdf
248. oldal, 459. §.

Fotó • partyponty.hu
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Ügyintézés/Kérvények menüpont alatt. Az őszi félévben
szeptember végén, a tavaszi félévben február végén kerül
kiírásra a pályázat.
Ha bármilyen kérdésed van az ösztöndíjjal
kapcsolatban, keresd Smid Lilla Rékát, a TáTK
HÖK Tanulmányi és Tudományos Bizottság
tudományos referensét a tudomany@tatkhok.
elte.hu e-mail címen, vagy a Bizottság tagjait a
HÖK irodában!
Ajánljuk figyelmedbe a HKR ide vonatkozó
részét:
http://www.elte.hu/file/ELTE_SZMSZ_II.pdf 248.
oldal, 460. §.

Fotó • uniongas.com

Honorácior státusz
A hat félév alatt az alapképzésben résztvevő
hallgatóknak 180 kreditet kell kötelezően teljesíteniük.
Ennek a kreditmennyiségnek a 10%-t, azaz 18 kreditet
fel lehet használni olyan kurzusok elvégzésére, melyek
kielégítik a hallgató tudományos érdeklődését, közelebb
viheti szakmai orientációja felé. Amennyiben a hallgató
túllépi a rendelkezésére álló 198 kreditet, úgy a szociális
munka alapképzési szakon kreditenként 6700 Ft-ot, a
többi alapképzési szakon kreditenként 4800 Ft-os térítési díjat kell fizetnie. Ennek maximalizált összege a hallgatói normatíva 50%-a, azaz 59 500 Ft.
A honorácior státusz célja, hogy azok a hallgatók,
akik a szakukon nyújtott ismereteken túli mélységben is
érdeklődnek az iránt, amit tanulnak, vagy a szakos ta-

nulmányaikat valamilyen speciális ismerettel szeretnék
kibővíteni, pályázat útján erre lehetőséget kapjanak.
A honorácior státusz lényege, hogy az ezt elnyerő
hallgató az egyetem bármely karán elvégezhet tárgyakat

a kredittúlfutással járó többletfizetési kötelezettség terhe nélkül – vagyis nem kell aggódnia a 10%-os kredittúlfutás miatt. Például, ha egy szociológus szakos hallgató

jobban el szeretne mélyedni a szociálpszichológiában, a
Pedagógiai és Pszichológiai karon lehetősége van számára érdekes tárgyakat elvégeznie.
Az sem probléma, ha valaki a szakjától teljesen eltérő tudományokban szeretne jártasságot szerezni: a
honorácior státusszal rendelkező hallgató a Természettudományi karon akár a sejtgenetikáról, meteorológiáról is tanulhat, a plusz krediteket pedig nem kell
megfizetnie, még ha túl is lépte a rendelkezésére álló
198 kreditét.
A státusz elnyerésének feltétele, hogy az adott hallgató jogviszonyban álljon az egyetemmel, alapképzésben
vagy egységes, osztatlan képzésben rendelkezzen legalább egy lezárt félévvel, vagy mesterképzésben folytat
tanulmányokat, és tanulmányi, tudományos eredményei
érdemessé teszik rá. A státusz elnyeréséhez kutatási
tervvel ellátott pályázatot kell benyújtani, melyről a kar
illetékes bizottsága dönt.
Ha bármilyen kérdésed van a honorácior státusszal
kapcsolatban, keresd:
Mogyorósi Pálmát, a TáTK HÖK Tanulmányi és Tudományos Bizottság elnökét a tanulmany@tatkhok.elte.hu
e-mail címen
vagy Smid Lilla Rékát, a Bizottság tudományos referensét a tudomany@tatkhok.elte.hu e-mail címen.
Ajánljuk figyelmedbe a HKR ide vonatkozó részét:
http://www.elte.hu/file/ELTE_SZMSZ_II.pdf 30-32. oldal,
27/A § - 27/E §; valamint a 234. oldal, 445. §.
Pálma
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ELTE TÁTK Gólyatábor
avagy „Kik vagytok Ti?”
Zsóry-zsibongó, Las Vegas, játékok, kevert, bulika, Andro,
Somabor, Everybodycelebration, nemásszát a keritésön,
TÁTÉKÁSOK, Elvis…
Biztos vagyok abban, hogy akik részt vettek az idei
TáTK-s gólyatáborban, azoknak nem hangzanak ismeretlenül ezek a fogalmak. Hazudnék, ha azt mondanám,
mindig ELTE-s akartam lenni.
A tavalyi évem viszont abszolút megerősített abban,
hogy életem legjobb döntése volt ezt az intézményt választanom felsőoktatási tanulmányaim folytatásához.
Idén is megrendezésre került a már várva várt TáTK-s
gólyatábor, viszont a helyszín és a szerepköröm is változott. Augusztus 21-én már nem gólyaként, hanem
csoportvezetőként vehettem részt a táborban, és alig
vártam, hogy megismerhessem a gólyáimat.
A Keleti pályaudvaron lassan mindenki megtalálta a
csapatát, hogy aztán magunkra ölthessük pólóinkat, és
a szivárvány összes színében elinduljunk Mezőkövesdre.
Az idei témát zseniálisnak találtam, és a nap végére
nemcsak a speakerünk hangja ment el, de megszülettek
a csapatindulók, csapatzászlók és előkerültek a hőseink
is. Első este nemcsak a csapatok közötti barátságos küzdelemről szólt, hanem a buliról is, amiről méltán állíthatom, hogy DJ Andro kellően gondoskodott.
A fergeteges esti party után a még fergetegesebb
másnap sem tudta kedvünket szegni a csapatjátékokhoz,

ami még inkább segített összekovácsolni
a csapatokat és testvércsapatokat is. Személyes kedvencem a borkóstoló volt, ahol
2014-ben is a hip hop koronázatlan királyai,
az Animal Cannibals együttes tagjai adtak felejthetetlen
koncertet mindenkinek. Utolsó este, miután sor került
az eredményhirdetésre, a "nem az eredmény a fontos, hanem a részvétel" szellemiség jegyében kezdetét vehette a
búcsúbulika, ahol újra kitombolhattuk magunkat.
Véleményem szerint ismét egy sikeres gólyatábort tudhatunk magunk mögött, ahol a szervezők és
logisztikusok munkája most is kifogástalannak bizonyult. A frissen felvett gólyák életre szóló barátságokat
kötöttek, megannyi élménnyel és szórakozással gazdagodtak, valamint a szakos tájékoztatón minden fontos
információt megkaphattak tőlünk.
Az ELTE TáTK Gólyatábor minden évben olyan,
mint egy négy napos zártkörű fesztivál. A tábor nem a
szivatásokról, hanem egymás megismeréséről, a jó zenéről és a bulizásról szól.
A gólyatábor olyan élmény, amire egész életedben
emlékezni fogsz, és csak egyszer van rá lehetőséged,
hogy mint elsős részt vegyél rajta. Örök emlék, és bármi
történjen is a négy nap alatt, nem számít, mert:
„A gólyatábor olyan, mint Las Vegas. És ugyebár ami Vegasban történik, az Vegasban is marad.”
Gálffy Anna

Szuperhősök
Őrültek, megszállottak, a világ mégis csodálattal néz rájuk
Valószínűleg senkinek nem kell bemutatnom az internet új ha nem is legújabb – őrületét. A neve buildering, egyeseknek
urbanclimbing, a magukat szofisztikáltnak tartóknak pedig
stegophily. Mind egyet jelentenek: épületek vagy egyéb mesterséges szerkezetek megmászása, kötelek és mindenfajta biztosítás
nélkül.
A „sportágnak” több mint 100 éves múltja van, az első feljegyzések egy Geoffrey Winthrop Young nevű úriemberről
szólnak, aki 1895-ben szórakozásból a Cambridge egye-

tem tetőin mászkált. Sőt, írt is egy útmutatót a builderinghez azoknak, akik követni
akarták, hogy miképp érdemes nekivágni a
Trinity College tetőinek.
1905-ben Harry H. Gardiner sikeresen
megmászott több mint 700 épületet Európában és Észak-Amerikában. És ahogy ezt a
sportág megköveteli, nem használt semmilyen különleges felszerelést vagy ruházatot. 5 évvel később George
Polley már 2000 építményig jutott, sőt, fogadást is kö-
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tött egy ruházati céggel, hogy kap egy méretre szabott
öltönyt, ha felmászik az épület falán a toronyház tetejére.
A monda szerint a következő „bevetését” egy igencsak
drága öltönyben vitte véghez.
Az 1920-as évek végére a
buildering New Yorkban a csúcspontjához ért. Ehhez az aranykorhoz az is
nagyban hozzájárult, hogy rengeteg
toronyházat és felhőkarcolót építettek,
amiket az önjelölt szuperhősök szinte
nem is győztek megmászni. Azonban
a sok haláleset miatt a hatóságok megalkottak egy rendeletet, miszerint ez a
fajta kikapcsolódás törvénybe ütközik,
és ettől fogva büntetést szabtak ki
érte. A büntetés (ami legtöbb esetben
csak pénzbírság volt) azonban nem
tartotta ivissza a városi mászókat,
akik egyre extrémebb helyeken bizonyították Young, a
sportág úttörője iránti elkötelezettségüket és tiszteletüket.
A builderingről, röviden
1. Az első és legfontosabb, amit a builderingről tudni
kell: életveszélyes! Ennek egyik oka a mindennemű biztosítás nélkül való mászás, a másik pedig a gravitáció.
2. Leginkább fiatalok űzik ezt a sportot, de szinte
soha sem egyedül, hiszen kell valaki, aki dokumentálni
tudja a félelmetes mutatványokat.
3. Kezdetekben éjszaka, sötétben másztak, a büntetés elkerülése végett. Ma már
előszeretettel mászkálnak verőfényes napsütésben, egyrészt, mert a pénzbüntetés a
sporttal jár, másrészt pedig így szebb – és
valljuk be, hideglelősebb – képek, videók készülhetnek.
4. Bár a hatóságok büntetik az épületekre mászást, gyakori, hogy az adott épület
tulajdonosa szemet huny a huligánok felett,
hisz nem kérdés: egy-egy ilyen mutatvány
nagyot dobhat a kérdéses építmény, s egyben a tulajdonosok hírnevén is.
5. Azt, hogy ez valóban sportnak számít,
mi sem bizonyítja jobban, mint hogy akárcsak a sziklamászásnál, itt is különböző nehézségi fokok szerint haladnak a vállalkozó
szellemmel rendelkezők, és rendszeresen
edzenek.
Híres mászók
A talán legismertebb, francia származású városi má-

szó Alain Robert, aki 2011-ben megmászta a világ legmagasabb épületét, a Burj Khalifa tornyot Dubaiban (830
méter magas). Bár ennél a mutatványánál még ő is csalt
egy kicsit, ugyanis biztonsági hámot használt. A többi, szintén elképesztően veszélyes mászása során
azonban „szólózott”, tehát pusztán
a testére és önmagára hagyatkozott.
Megmászta az Empire State Buildinget, a Golden Gate hidat és az Eiffel
tornyot is. Utóbbit követően a francia
nép egyhangúan Francia Pókembernek
kiáltotta ki, sőt – bár ez is csak városi
legenda – állítólag gyűjtést is szerveztek neki, hogy a bírságait rendezni
tudja.
A „Repülő Fantomként” és „brooklyni Tarzanként” ismert John Ciampa
is elég nagy népszerűségnek örvendett az 1940-es években. Az egyébként kaszkadőrként dolgozó Ciampa sorra
mászta meg a felhőkarcolókat, és az ő különlegessége lett
a darura mászás is.
Harry Young neve ellenére nem volt már igazán fiatal,
mikor felkérték a New York-i Hotel Martinique homlokzatának megmászására, s ezzel egy némafilm, a Safety Last
népszerűsítésére. Az egyébként gyakorlott mászó azonban hibázott, eltévesztette a fogást, és 9 emeletnyit zuhant. A Safety Last ezek után – Young szereplése ellenére,

vagy talán épp amiatt – nagy sikert aratott.
A legkevésbé szerencsésnek mondható mászónak
sokan George Polleyt tartják, aki számos sikeres mászást
követően 29 évesen agydaganatban hunyt el.
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Tériszony? Kösz, nem!
Jó kérdés persze, hogy ezekből a fiatalokból hová
tűnik ilyenkor az életünk megóvására törekedő, teljesen
természetes ösztön, ami a párkányon és korlátokon belül
tartaná őket. Hiszen a tériszony talán a leggyakrabban

Mustang Wanted
A 21. század beköszöntével az urban climbing új
követőkre talált. A kelet-európai, főleg orosz és ukrán
fiatalok között a buildering és a roofing szinte mindennapi szórakozássá vált. Ezen kikapcsolódásokról
készült felvételeket bárki megtekintheti az interneten.
Az világháló egyik ifjú csillaga Mustang Wanted
is, akinek férfias beceneve mögött egy ukrán mászó
rejtőzik. Biztonsági berendezéseket ő sem használ, hiszen – legalábbis állítása szerint – ennek az extrém
sportnak pont az a lényege, hogy kiderüljön, hogy
csakis a saját testünk erejére hagyatkozva mire vagyunk
képesek.
Július végén Budapesten is mászott, többek között a
Szent István bazilika kupolájáról is készített néhány pano-

rámaképet fővárosunkról. A magaslati városnézés jegyében
az Erzsébet-hidat, a Szabadság-hidat és a Sziget Eye-t is megmászta, de ezek neki – korábbi vagy éppen tervezett projektjei tekintetében – inkább edzésnek voltak jók. Azért az
érdekes, hogy míg az átlagos turisták a földről fényképezik a
város szimbolikus helyszíneit, ő hidakról, épületek tetejéről
örökíti meg a látványt és magát is, majd osztja meg rengetek
követőjével a világhálón. Mintha Batman szelfizne egyet, és
a háttérben ott lenne Gotham City.
De akármennyire is szeretné, Mustang Wanted nem
Batman. Éppen ezért, elég egy rossz mozdulat, egy váratlan széllökés – és máris vége. Miért vállalja hát a kockázatot? Miért kacérkodik rendszeresen a gravitációval?
Kalandvágy? Adrenalin? Kihívás? Nos, saját bevallása
szerint valamennyire mindegyik, de leginkább azért csinálja, hogy megnézzék a csajok!
A szuperhős-alkatú srác azonban tisztában van kedvtelésének lehetséges következményeivel. Nyíltan vállalta,
posztokban és videó kommentekben is leírta; volt már,
hogy túlvállalta magát. Még a leggyakorlottabb ember is
kerülhet váratlan helyzetbe, és ilyenkor tényleg durva érzés, hogy egyes egyedül csak saját magára hagyatkozhat,
és az izmaiban bízhat, hogy vissza tudják-e őt húzni a
párkányra, amin fél kézzel lóg… De: eddig még megúszta.
Ukránként Moszkvában járva mászva
Nem is olyan régi mutatványa több szempontból is kihívást jelentett neki. 2014 augusztusában éjszaka felmászott a Moszkvában található
Kotyelnyicseszkaja-rakparti lakóház tetejére. Másnap
reggel 4 orosz bázisugró akciózott ugyanarról az épü-

letről, amire addigra valaki ukrán színekkel csillagot
festett, és ukrán zászlót tűzött. Az oroszokat vették
elő, amiért Ukrajnával szimpatizálnak. A hír hallatára Mustang „Grigor” Wanted online bejelentette,

Fotó • facebook.com/mustang.wanted.25

előforduló fóbia, amely nem szorongásos neurózis, nem
egyfajta rendellenes pszichés reakció, inkább csak a testünk figyelmeztető jelzése. Bizonyos fokig természetes
reakció, evolúciós okai vannak: megakadályozza, hogy
levesd magad valamilyen magaslati kiszögellésről.
Nos, valószínű, hogy ott van bennük, de bizonyítási
kényszerből vagy menőségből mégis megcsinálják ezeket a hajmeresztő, és még a képernyőn keresztül nézve
is tenyérizzasztó mutatványokat. Pedig számukra is
nyilvánvaló, hogy ilyenkor a szó szoros értelmében az
életükkel játszanak.
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hogy ő festette oda a csillagot és tűzte ki az ukrán
zászlót, ezzel tisztelegve az augusztus 24-ei ukrán
függetlenség ünnepének.c (Bár a helyszínül szolgáló
Kotyelnyicseszkaja csupán 176 méter magas, jelentősége abban rejlik, hogy része Moszkva egyik híres
épületcsoportjának, amely a Hét nővér névre hallgat.)
Mustang Wanted hagyta volna, hogy letartóztassa az
orosz rendőrség annak fejében, hogy szabadon engedik Nadya Savchenko ukrán pilótát, akit egy hónappal
korábban oroszbarát erők fogtak el Kelet-Ukrajnában,
és adtak át Oroszországnak.
Ezután nem csoda, ha ukrán fiatalok ezrei követik Facebookon és Twitteren is, és nemzeti hősként
ünneplik. Ennek valószínűleg örül, ám nem győzi
kommentekben hangsúlyozni, mennyire veszélyes is
az, amit művel:

„Senki se próbálja ki, amit csinálok! Lehet, hogy bárki
más is meg tudja csinálni ezeket a mutatványokat, de az
a bárki más is ugyanúgy le tud esni, mint én…”
Czájlik Rita
Források:
Mustang Wanted hivatalos weboldala
http://www.mustang-wanted.com/
Itar Tass News Agency: Vandals plant Ukrainian flagon
top of Moscow Stalin era skyscraper
http://en.itar-tass.com/russia/745804 (Kelt: 2014.08.20.
12:50)
Szócikk a buildering-ről
http://en.wikipedia.org/wiki/Buildering
Mustang Wanted facebook oldala
https://www.facebook.com/mustang.wanted.25/

WE CAN DO IT!

Fotó • utthaanindia.org

„Az ember akkor lesz boldogtalan, ha azt kell csinálnia, amit nem
akar, és nem tudja azt csinálni, amit akar. Ez a hatalomnélküliség.
Nekem nem kell hatalom maga fölött, vagy más fölött, ahhoz kell
hatalom, hogy senki ne mondja meg, mit csináljak és mit ne.” –
Feldmár András
Napjainkban egyre nagyobb a hatalomnélküliség, folyamatosan nő azoknak az embereknek a száma,
akik nem rendelkezhetnek szabadon önmaguk
felett. Első olvasatra az állítás túlzásnak tűnhet,
de ha jobban belegondolunk, nem áll messze a
valóságtól. Emberek tömegeinek nincs meg a
szabadsága, a lehetősége arra, hogy önmagával
rendelkezve úgy alakítsa a sorsát, ahogy szeretné. Az empowerment szemléletmód célja,
hogy ezen a helyzeten változtasson.
A hatalom hiánya egyébként sokszor nem
az egyéni problémákra vezethető vissza, hanem egy társadalmi és strukturális állapotra.
Tehát nem azért hatalom nélküli egy személy,
mert a személyiségében vagy az életkörülményeiben hiányosságok vannak, hanem azért,
mert egy olyan csoporthoz tartozik, ami eleve hatalom
nélküli, és ebből az élethelyzetből nem képes kikerülni.
Az empowerment fogalmát nehéz lefordítani, pontos jelentését nem egyszerű visszaadni. Legtöbbször
„képessé tétel”-nek szoktuk nevezni, de találkozhatunk

a „hatalommal való felruházás” vagy „cselekvőképessé válás” kifejezésekkel is. Abban, hogy
melyik megnevezés a legmegfelelőbb, nincs
egyetértés a szakirodalmakban.
Az empowerment maga egy olyan folyamat, ami két fázisból tevődik össze. Az első
fázis az enablement, amikor az egyén szintjén történik

Szabadon

változás, ezt szokták a klasszikus „képessé tétel”-nek nevezni. Az empowerment pedig a „hatalommal való felruházás”, amikor a közösség szintjén következik be fordulat, ugyanis ekkor a közösség átveszi az irányítást a saját
élete felett.
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a társadalmi tehetetlenséget, mivel érdekében áll, hogy
bizonyos csoportok ne vegyenek részt a döntéshozás folyamatában.
Hazánkban pedig azért lenne erre fokozottan szükség, mert a kutatások1 szerint a népesség többsége nem
bízik a közintézményekben (politikusokban, rendőrségben, önkormányzatban), hiányzik belőlük a közbizalom.
Az empowerment szemléletmódot
több területen is alkalmazzák, ilyen a
közösségfejlesztés, a szociális munka,
az önsegítő csoportok, sőt a munka- és
szervezetpszichológia is.
Utóbbiban a cél a vezetők képessé
tétele arra, hogy jó, fejlesztésorientált
irányítóvá váljanak, és participatív, támogató vezetést alakítsanak ki. Egy
ilyen környezetben az alkalmazottak a
belső motivációik miatt dolgoznak keményen, így nő a termelékenység és a
hatékonyság.
Tehát a képessé tételnek fontos szerepe lehet az
1 A kutatások alatt a TÁRKI 1997-es, 2001-es longitudinális
reprezentatív anómia vizsgálatát valamint a Péterfi Ferenc által
összeállított 2006-os, 2007-es, 2008-as és 2009-es Közbizalom
jelentéseket értem.

Fotó • intuitiontellsmeso.files.wordpress.com

Az empowerment nemcsak egy folyamat vagy módszer, hanem egy szemléletmód is, melynek nagyon fontos gondolata az, hogy „úgy tekinti a klienst mint saját
életének legjobb ’szakértőjét’, aki kompetens abban, hogy
eldöntse, mi szolgálja a legjobban az érdekeit”- írja Harkai
Nóra Közösség és közösségi munka című művében.
Az empowerment folyamatát többféleképpen értelmezhetjük, egyrészt jelentheti a perifériára szorult társadalmi csoportok fejlesztését, másrészt értelmezhető
úgy, mint az állampolgári szerepre való képessé válás,
harmadrészt pedig kifejezheti a hatalmi helyzetben lévő
csoportok képessé tételét arra, hogy ezt az újfajta gondolkodásmódot elfogadják és alkalmazzák.
Parsons alapján megkülönböztethetünk még külső
(politikai) és belső (pszichológiai) empowermentet is. A
belső változás során az egyén elkezd hinni abban, hogy
képes dönteni és megoldani a problémáit. A külső változás pedig abban érhető tetten, hogy az egyén használja
mindazt a tudást, képességet és erőforrást, amikre a képessé tétel alatt szert tett.
A fogalom az 1970-es években került a köztudatba,
és azóta is központi téma a segítő foglalkozásokban. Az
empowerment gondolata kéz a kézben jár a szabadság
és a hatalom fogalmával. A hatalom és a szabadság csak
akkor kerülhet olyanhoz, aki eddig ebben hiányt szenvedett, ha ezekről úgy gondolkodunk, mint amik változók, változtathatók és emberi interakciókban alakultak.
Látnunk kell azonban a különbséget a
pozitív és a negatív szabadság között. A
képessé tétel mindig a pozitív szabadságot erősíti, azaz lehetőségeket, utakat
akar nyitni az ember előtt.
Ennek a szemléletmódnak az elterjedése rendkívül fontos lenne világszerte,
hiszen rengetegen vannak, akik a hatalomtól megfosztva élnek. A hatalomhoz
való hozzájutást több tényező is gyengítheti: oka lehet a passzív hozzáállás,
a hatalomtól való félelem, a tudáshiány,
az elszigeteltség, a megosztottság, sőt,
kialakulhat egyfajta tanult tehetetlenség is azokban, akiknek a szocializálódásuk során nem volt a kezükben hatalom, hogy befolyásolják a sorsukat. Bármelyik ok is legyen igaz, mindegyik
rendkívül fontos problémákat vet fel, melyek nem feltétlenül csak az adott generációra jellemzőek, hanem át is
öröklődhetnek a további generációkra, míg változás nem
megy végbe. Gaventa szerint a hatalom hozza létre ezt
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egyén életében, hiszen képes lesz képviselni önnön
érdekeit, és megküzdeni a felmerülő problémákkal, közösségbe kerülve pedig a csoport tagjai rájönnek, hogy
nincsenek egyedül a problémáikkal, tanulhatnak egymástól, és összefoghatnak a gondok leküzdése érdekében. Fontos, hogy a problémákkal küzdő személy vagy
csoport nem valamiféle ellátást kap, hanem ő maga a
cselekvő, aki megtanul önmagán segíteni.
A
Forrás:
http://hvg.hu/kultura/20131112_Feldmar_Valoszinuleg_
ambulans_orultnek_g (Utoljára megtekintve:_ 2014.09.23)

Irodalomjegyzék:
Balla István (2013): Feldmár András: A szülő legyen a
gyerek és ne az iskola cinkosa
Harkai Nóra (2006): Közösség és közösségi munka. Parola.
Budapest
Péterfi Ferenc (2010): A cselekvőképessé válás folyamatáról.
Parola. Budapest Lakatos Kinga (2010): A képessé tétel
(empowerment) lehetőségei a civil társadalomban. Civil
Szemle. 2010/2
Sadan, Elisheva (2010): Hatalommal való felruházás és
közösségi tervezés

A tökéletesség hajszolása
avagy miért ellenség a tükörképünk?

Fotó • taraophotos.files.wordpress.com

Hosszú combú, karcsú és nagymellű nők, valamint kockahasú,
domborodó izomzattal rendelkező férfiak mosolyognak ránk a címlapokról és a média különböző felületeiről nap mint nap. Tényleg ez
az átlagos és a napjainkban elvárt kinézet? Mit tegyen az, aki másképp néz ki? És vajon a szépség tényleg csak a külcsínben rejlik?
Egy mondás úgy tartja: „A szépségért meg kell szenvedni”,
vagyis időt és energiát nem sajnálva kell azon fáradoznunk, hogy külsőnket és megjelenésünket a lehető
legjobb karban tartsuk.
Nos, ezt valószínűleg már évszázadokkal és évezredekkel ezelőtt is így gondolták, elég csupán a legendás

A változatosság gyönyörködtet

szépségű Kleopátrára gondolunk, aki hetente többször
mártózott meg tejfürdőben, hogy bőre puha és selymes
legyen. Ha tovább keresgélünk a múltban, rátalálunk a

16. században élt – a csejtei rémként is elhíresült – Báthory Erzsébetre, akinek bűnössége
sosem igazolódott be teljesen. A mítosz szerint ugyanis közel 600 lányt végeztetett ki,
hogy azok vérében megfürödjön, így őrizve
meg fiatalságát.
Az értelmező szótárak szerint a szépség nem más,
mint bizonyos jellemzője akár személynek, tárgynak
vagy elképzelésnek, mely miatt a puszta megfigyelés során örömet érzünk, tapasztalunk.
Biztosan észrevette már mindenki, hogy egy számára
szép ember, tárgy vagy hely közelében kellemes érzés keríti hatalmába. Fontos azonban hangsúlyozni,
hogy a szépség relatív, ugyanakkor minden
korszaknak megvolt a maga kialakult szépségideálja, ami követendőnek számított.
A reneszánsz kor magával hozta a szabályos szépséget, ami azt jelentette, hogy a bőr
hófehér, a test pedig törékeny. A korabeli művészeti ábrázolások hűen tükrözik az akkoriban eszményinek tartott szépségideált. A barokk idején a kifejezetten telt és gömbölyded
formák birtoklói élvezték a társadalom bőkezű szeretetét. Az igazsághoz hozzátartozik az
is, hogy a gömbölyűbb forma ekkortájt nemcsak a szexuális vonzerőt jelentette, hanem a
jóléttel és a gazdagsággal is azonosították. Később, a 1819. században a már-már egészségtelenül vékony derék
és a szélesebb csípő tulajdonosai számítottak követendő
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példának. A minél karcsúbb, úgynevezett darázsderék pár kocka a hasra, egy laza beállítás és elkészült az ideelérése az egyre szélesebb körben elterjedt fűzök hordá- ális férfi. De ezekbe a munkálatokba a fogyasztók nem
sával vált lehetségessé. Utóbbi rendkívül sok kárt oko- láthatnak bele, mert akkor odalenne az illúzió, hogy
zott a női szervezetben: összenyomta a belső szerveket, létezik az eszményi test.
állapotos nőknél károsította a magzatot, de sok esetben
Manapság, ha nem vagyunk elégedettek valamelyik
fulladásos halálhoz is vezetett.
testrészünkkel, bejelentkezhetünk egy plasztikai sebészA 19. század végén és a 20. század beköszöntével már hez, aki máris újat varázsol nekünk, legyen szó akár fitosokkal inkább az arányos forma volt az eszményi, mely sabb orról, vagy netán teltebb ajkakról. Ha nincs időnk
többé-kevésbé végig fennmaradt napjainkig. A szépség az edzőteremben órákat eltölteni, elmehetünk kavitációs
eléréséért vívott folyamatos harcban inkább csak az esz- zsírbontásra, vagy felállhatunk egy vibrációs trénerre –
közök minősége és mennyisége változott.
„heti pár alkalom már csodákra képes”, legalábbis azok szeDe lássuk, hol is tartunk ma? Ha leveszünk egy ma- rint, akik már kipróbálták.
gazint valamely áruház polcáról, mivel találjuk szembe
A lehetőségek tárháza gyakorlatilag kimeríthetetlen:
magunkat? Hibátlan, bájos arc, kifogástalan alak és tö- az ezernyi felületen minket érő ingerek – hirdetések, rekkéletes megjelenés. Mit érzünk ilyenkor?
lámok – hatására a maximalizmusra és a tökéletességre
törekszünk azért, hogy megfeleljünk a társadalomnak. De közben a legfontosabb személyről feledkezünk meg: önmagunkról.
Azt hiszem az első és legfontosabb, amit
le kell szögeznünk: mindig csak magunknak
akarjunk megfelelni, és ne mérjük máshoz
magunkat. Ha el kezdtünk sportolni, de még
nem tudjuk lefutni a maratont, ne legyünk
csalódottak! Az is nagyon nagy lépés, hogy
aktívan élünk, és teszünk valamit az egészségünk érdekében, a titok az apróbb, de megvalósítható célokban van. Egy nyugis délutánon
gondoljuk végig, mik is a pozitív és a negatív
tulajdonságaink, a legjobb, ha le is írjuk őket.
Az én meglátásom szerint két opció lehetséges: ke- Ezzel tudatosítjuk, hogy mi az, amit szeretünk magunkserűen visszatesszük az újságot, vagy megvesszük, és ban, illetve mi az, amin esetleg változtatni akarunk.
lelkesen lapozunk tovább, hogy mégis milyen tippekkel
A változás mindig hosszú folyamat, nem megy egyik
szolgálnak a szerkesztők, mitől leszünk mi is tökélete- napról a másikra. Legyünk magunkkal türelmesek!
sek 1 héten belül. Ha pedig nem jön össze, csalódottan Illetve jó, ha végre azt is az eszünkbe véssük, hogy a
a tükör elé állunk és gyűlölködve tekintünk az arcra, ami külcsín nem minden – még ha a média ezt is harsogja
visszanéz ránk, és rendre csak azt kérdezgetjük: miért felénk -, hiszen a szépség múlandó. Sokkal többet ér,
nem vagyunk mi is olyan tökéletesek, mint
az a modell, az a celeb?
A szépség eléréséért vívott folyamatos harcban inkább csak az
Mert csak a címlapot látjuk. Ha úgy tet- eszközök minősége és mennyisége változott.
szik, csak nézünk, de nem látunk. Sokszor
hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy a magazinokban szereplő „anyagokon” minden esetben egy ha jóízűen tudunk nevetni, ha lehet ránk számítani a
profi csapat dolgozik, ami sminkest, fodrászt és egy bajban, vagy azt sugalljuk a külvilág felé, hogy békében
stylistot is magába foglal. S ha lezajlott a fotózás, utá- vagyunk magunkkal.
na jön az igazi manipuláció: képek retusálása, vagyis
Szerencsére több közkedvelt márka is felismerte,
az oda nem illő narancsbőr, a bőrhibák eltüntetése. hogy nagyban befolyásolják a fogyasztókat, ha egy neEgy kicsit lefaragnak a csípőből, egy kicsit megemelik mes ügy mellé állnak. Most éppen a Dove indított egy
a mellet, és már kész is a tökéletes nő, vagy még egy kampányt, melyben olyan nők szerepelnek, akik elfogad-
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ják és bátran felvállalják a korukat. A „galambos” kozmetikai márka egyébként már több ízben indított hasonló
témájú kampányt, ami az önelfogadást célozza, és a cég
reklámjaiban igyekszik igazi, valódi nőket szerepeltetni,
de egyre több nemzetközileg is elismert márka és magazin teszi le a voksát a természetesség mellett: tette
ezt például a francia Vogue divatlap tavaly, amikor híres

kampányt indított annak érdekében, hogy az érintett,
bőrhibával küszködő személyek jobban elfogadják
magukat és a köztudatba is bekerüljön a téma. Úgy
gondolom, a mai világban – ahol az empátia és a tolerancia sokak számára ismeretlen fogalom – nagyon
fontos, hogy hasonló érzékenyítési programokat indítsanak, hogy az emberek is közelebb kerüljenek egymáshoz, és elfogadóbbá váljanak.
Személyes élményeimből és tapasztalataimból kiindulva azt tanácsolnám a kedves Olvasóknak, hogy ne a
tökéletességre törekedjenek, hiszen a könyvek és mesék
által lefestett tökéletes ember a maga valójában nem
létezik. Létezik viszont az a személy, aki maga számára
alkotja meg a harmóniát és a boldogságot azzal, hogy elfogadja magát a hibáival együtt.
Természetesen itt nem arról van szó, hogy nem változtathatunk a berögződött rossz szokásainkon, de a
döntés a mi kezünkben van. A legfontosabb pedig az,
hogy a változás a mi épülésünket szolgálja, ne egy külső,
elvárt ideálnak akarjunk megfelelni.
És ahogy már egy kicsit korábban Babits Mihály is
megírta:

Szeresd a tested bébi!

színésznők és modellek pózoltak a fényképezőgép előtt
smink, retusálás és utómunkálatok nélkül.
Ezek a kezdeményezések rávilágítanak arra, hogy
mindenki szép és szerethető, testalkattól, kortól és
nemtől függetlenül. S habár az alakunkon kemény és
kitartó munkával képesek vagyunk változtatni, van
olyan, amit nem tudunk átalakítani magunkon: ha például valamilyen mozgásszervi vagy testi hibával, esetleg
pigmenthiányos bőrrel születünk.
Ugyan az utóbbi esetben a smink segíthet elfedni tökéletlenségünket, de miért kellene folyton krémekkel és
alapozókkal felpakolva járnunk, ha el is fogadhatjuk azt,
aki a tükörből visszamosolyog ránk?
Természetesen ez sem megy varázsütésre. A brit
Dermablend kozmetikai márka ebben próbált segíteni a hasonló problémával küzdőknek. Nagyszabású

„Megmondom a titkát, édesem a dalnak:
Önmagát hallgatja, aki dalra hallgat.
Mindenik embernek a lelkében dal van,
és a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének,
az hallja a mások énekét is szépnek.”

Zsuzsi
Források:
Babits Mihály: A második ének. In: https://sites.google.
com/site/zsefycedrusversek/b (Utoljára megtekintve:
2014.09.14)
Pintér Elvira: A női test torzításai a történelem során.
In: http://tg.edu.rs/downloads/diakok_munkai/A_noi_
test_torzitasai.pdf (Utoljára megtekintve: 2014.09.14)
Testideálok a történelem során. In: http://www.almamag.
hu/eletmod/testidealok-a-tortenelem-soran/ (Utoljára
megtekintve: 2014.09.14)
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Valóság vagy önnyugtatás?
A nemi erőszak mértéke Európában és hazánkban
Valószínűleg már sokan olvastatok vagy hallottatok a médiában
okkal hangoztatott szörnyű esetről, ami szerint 2014. augusztus
30-án az ELTE Tanító- és Óvóképző karának fonyódligeti gólyatáborában megerőszakoltak egy diáklányt. A legfrissebb információk szerint az elkövető, vagyis a tábor fotósa előzetes letartóztatásban van. Az egyetem szigorú kivizsgálása az üggyel kapcsolatban
még tart. A gólyatáborban történtek kapcsán a világszerte komoly
problémát jelentő nemi erőszak előfordulását jellemző statisztikai
adatokba, felmérésekbe és azok eredményeibe nézünk bele, hogy
tisztábban láthassunk.

Gyermekbántalmazás
Sok esetben a leginkább kiszolgáltatottak, vagyis
a gyerekek esnek áldozatul. A KSH 2010-2011-ben
készített felmérése arról számol be, hogy az említett
évben 7300 családon belüli gyermekbántalmazásos
esetre derült fény, vagyis napi 20 érintett kiskorú
ellen elkövetett erőszakos cselekményről szereztek a
szakértők tudomást a gyermekvédelmi jelzőrendszer

Fotó • www.cafepress.com

Bár több kutatás is készült, ami a nemi erőszakos
bűncselekmények mértékét kívánta vizsgálni, sajnos még napjainkban is nehéz teljes képet
kapni a probléma mértékéről a rendkívül nagy látencia miatt. „A nemi
erőszakok maximum 10%-át, a
gyerekek elleni szexuális abúzus maximum 1 %-át jelentik
fel.”-olvashatjuk a NANE
(Nők a Nőkért Együtt az
Erőszak Ellen Egyesület) és
PATENT
(Patriarchátust
Ellenzők Társasága) által közösen létrehozott Nők joga
internetes oldal statisztikai
adatai között.
A legújabb kimutatásokat
az FRA (Europan Union Agency For
Fundamental Rights), vagyis az Európai
Unió Alapjogi Ügynöksége reprezentálta az EU
huszonnyolc tagállamában 42 ezer 18 és 74 év közötti (tagállamonként körülbelül 1500) nővel készített
személyes interjúk alapján. (A kutatás során egyszerű
véletlen mintavételi eljárást alkalmaztak.) A kutatás
szerint a felmérést megelőző egy évben mintegy 3,7
millió nő vált fizikai erőszak áldozatává. Vagyis az EUban élő nők 2%-a. A vizsgálat arra is rámutatott, hogy
minden huszadik nő volt már nem kívánt szexuális
együttlétre kényszerítve.
Általános tévhit, hogy a nők a sötét sikátorokban, elhagyatott utcákon vannak leginkább kitéve a
veszélynek. A NANE Miért marad??? c. kiadványában

olvasható, hogy a biztonságosnak vélt otthon zárt ajtaja mögött házasságon, párkapcsolaton belül történik a legtöbb nemi erőszakos cselekmény, amit csupán 1997 óta
büntet a törvény. Számadatokkal kifejezve:
a nemi erőszakos bűncselekmények mintegy 70%-át ismerős, családi barát, rokon
követi el.
A kapcsolaton belüli szexuális és/vagy
fizikai erőszak beismert előfordulása terén a
fent említett FRA adatok ismeretében Finnország, Dánia és Lettország áll az élen (30%39%), utánuk következik többek között Magyarország,
Csehország, Németország, Franciaország és
az Egyesült Királyság (20-29%).
Végül ugyancsak néhány országot kiemelve Lengyelországban,
Olaszországban,
Görögországban, Spanyolországban a legalacsonyabb
a szexuális bántalmazás
mértéke (10-19%).
Mielőtt azonban egyszerűen átsiklanánk az adatok
értékelése, értelmezése fölött
fontos kérdésként merülhet fel,
hogy valóban az említett északi
területeken a legmagasabb a párkapcsolati erőszak, vagy előfordulhat,
hogy ezek azok az országok, ahol a legkisebb a látencia?
Sőt, érdemes lehet szem előtt tartani az országok kulturális, vallási hátterét is, ami az erőszak felismerését, beismerését befolyásolhatja.

Fotó • www.debatingeurope.eu/
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működése során.
Az említett abúzusok nagyobb részt (65 százalékban)
lelki, 32 százalékban testi és 3 százalékban szexuális formában történtek. Akárcsak a nemi erőszak esetében, a fizikai bántalmazás más formái is elsősorban otthon négy
fal között mennek végbe.
Elsőként 1946-ban az Egyesült Államokban dr.
John Caffey gyermek radiológus hívta fel a figyelmet
arra, hogy munkája során több olyan gyermeket is
kezelt, akik esetében a kórtörténetükben meg nem
említett friss, vagy gyógyult csonttörést mutattak
ki a vizsgálatok.
Ezt követően 1956-ban P.V. Wooley és W. A.
Evans nyolc év alatt összegyűjtött radiológiai leletek
elemzése alapján arra a következtetésre jutott, hogy
a törések, melyek a gyermekek vizsgálati eredményeiben találhatóak elsősorban szüleiktől, gondviselőiktől származnak.
Végül 1962-ben Henry Kempe és munkatársai
Denverben végzett kutatásaik alapján hívták fel a figyelmet a gyermekbántalmazásra. Vizsgálatuk 749, szülei által megvert gyermekre terjedt ki, akik közül bántalmazása során 114 maradandó agykárosodást szenvedett
és 78 a szülői agresszió következtében életét vesztette.
A Kempe által bevezetett „megvert gyermek”, illetve
„megvert gyermek szindróma” fogalma döntő szerepet töltött be abban, hogy a szakmai közvélemény mellett, a
laikusok is felfigyeltek a probléma súlyosságára.
Tények és Tévhitek
A Keret Koalíció szexuális erőszakról szóló kiadványában olvasható, hogy számtalan tévhit terjeng
a nemi erőszakról, amit sajnos sokan tényként ke-

zelnek. Ilyen például az is, ami szerint a legtöbbször
nem is történik erőszak, pusztán a nő kívánja ártatlan
partnerét, ismerősét befeketíteni. Mielőtt nyugodtan

hátradőlnénk a fotelben, és konstatálnánk, hogy a világ valós erőszaktól mentes, érdemes tudatában lenni
annak, hogy az említett bűncselekményre vonatkozó
hamis bejelentések aránya hozzávetőlegesen 2-4%,
akárcsak más bűncselekmények esetében. Arról nem
is beszélve, hogy az így vélekedők érvelésük során ki-

felejtik a már említett nagymértékű látencia meglétét.
Vagyis azt a tényt, hogy 100 esetből mindössze 4 kerül
a hatóság elé, ami logikailag is ellentmond a bosszúvágy mítoszának. Egy 2009-ben, 33 európai országban végzett felmérés is arra jutott, hogy Magyarországon fordulnak a legkevesebben a hatóságokhoz nemi
erőszak miatt, ami abból is jól látható, hogy hazánkban indult a legalacsonyabb számban büntetőeljárás
nemi erőszak ügyében.
Ugyancsak egyoldalú konklúzióra juthat az, aki esetleg a nők öltözködésében, viselkedésében látja az erőszak okát, mivel nem számol azzal, hogy amennyiben
neki jogában áll veszélyérzet nélkül eldönteni, hogy mit
kíván viselni és hogyan kíván viselkedni, ugyanígy ez a jog másoknak is jár, és ahogyan a kiadványban olvasható a kutatások rámutatnak arra,
hogy az elkövetők nem az öltözködés, hanem a
sebezhetőség alapján választják ki célpontjukat.
Arról nem is beszélve, hogy annak kérdésében,
hogy mi minősül „megfelelő” öltözéknek, nehéz
lenne konszenzusra jutni.
Az említetteken túl a kiadványban olvasottak
alapján az sem átgondolt álláspont, hogy az alkohol vagy drog okozta illuminált állapot egyenlő a
beleegyezéssel. Nem szükséges ember feletti magaslatokba emelkedni, elég egyszerűen végig gondolni,
hogy a kiszolgáltatottság, öntudatlanság lehetetlenné
teszi a kölcsönösséget, illetve a védekezést.
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Éppen ezért, véleményem szerint a médiában, például rádiókban megjelenő, esetleg elhangzó tévhitek súlya
pontosan azért nagyobb mértékű a társadalomra tekintve, mert sokak ugyancsak át nem gondolt véleményét
legitimálja, a helyett, hogy inkább a kevésbé kényelmes
lehetőséget választaná, példának okáért a megoldás, felismerés, megértés felé vezetne minket.
A fent leírt adatok jól tükrözik a szexuális erőszak
mértékét Európában. Azonban a probléma világszerte
elterjedt formája - elsősorban a nők és gyermekek ellen
- elkövetett fizikai erőszaknak. Éppen ezért a TáTKontúr
Európán kívüli női sorsokkal, szerepekkel foglalkozó
cikksorozatot indít októbertől
A helyzet rendkívül súlyos, a szexuális visszaélés
mértéke túlnőtt azon, hogy behunyjuk szemünket és
önmagunk megnyugtatatása céljából ujjal mutogassunk
másokra. Itt az ideje, hogy megértsük: sajnos bármely
nő kortól, vallástól, származástól, foglalkozástól, megjelenéstől és társadalmi helyzettől függetlenül áldozattá
válhat.
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Csernus Fanni
Források:
European Union Agency for Fundamental Rights - http://
fra.europa.eu (Utoljára megtekintve: 2014. 09. 24)
A nők joga - http://www.nokjoga.hu (Utoljára megtekintve: 2014. 09. 24)
Központi statisztikai Hivatal - http://www.ksh.hu (Utoljára megtekintve: 2014. 09. 24)
Szilvási Léna, Gyermek-család-társadalom-Kerezsi Klára,
A gyermek, mint a családierőszak áldozata, Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest, 1996
Herman Judit, Miért marad???, NANE Egyesület 2006
Horváth Éva, Szexuális erőszak- információ áldozatoknak,
túlélőknek és segítőknek, Keret koalíció a szexuális erőszak ellen

A szuperterrorizmus
árnyékában
Amint az esti hírekben a terrorizmus által beárnyékolt pillanatképek felvillannak, gyomrunk görcsbe rándul, s akaratlanul is beleférkőzik mindennapjainkba a gondolat, hogy a 21. század terrorizmusa már nemcsak távoli személyek életét fenyegeti, hanem egyre
közelebb jár, és komolyan gátolhatja társadalmak fejlődését.
A terrorizmus elsődlegesen nem államok területi határait kívánja átszabni, hanem a társadalmak működésén kíván változtatni, a lakosság szociális biztonságát
támadja, ugyanakkor a terrorszervezetek általában a
szerint differenciálódnak, hogy milyen politikai célt
tűztek ki működésük alapjának.
Az Iraki és Szíriai Iszlám Állam (eredetileg ISIS, majd
IS, a magyar sajtóban IÁ) egy olyan különálló dzsihádista
csoport, mely a világ muszlimok által lakott régióinak
jelentős részét közvetlen politikai fennhatósága alatt
kívánja egyesíteni. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa hivatalosan terrorszervezetnek minősítette az IÁ-t már az első
néhány „akciójuk” után. A terrorizmus e fajtája nemcsak
agresszív külpolitikai törekvései miatt aggasztó, hanem

vallásos mibenléte is egy olyan szemléletmódot nyújt, mely gyakorlatilag nem válogat a
célpontok között, s az „isteni parancsolat” eszménye vezérli.
De hogyan tudott egy csoportnyi
dzsihádista egy olyan terrorszervezetet kiépíteni, mely a nemzetközi figyelem középpontjába került? Kevés az olyan híradás, ahol napi szinten ne számolnának be az Iszlám Állam újabb megmozdulásairól. A
szervezet oldalán harcoló militánsok számát 20-25 ezer
főre becsülik, de több forrás beszél 32 ezerről, s az igazi
toborzás még csak most kezdődött: közel 30 százalékuk
külföldi állampolgár, a legújabb értesülések szerint több
tucatnyi magyarról is beszélhetünk, akik felajánlották
szolgálataikat a terrorszervezetnek.
A csoport „népszerűségét” egy korábban szintén nagy
figyelemmel kísért terrorszervezettel, az al-Kaidával
párhuzamban érdemes vizsgálni. Az al-Kaida olyan
merev hierarchikus szervezetet épített fel több év
alatt, mely anyagilag is hosszútávra bebiztosította
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magát, s olyan merényletekért felelősek, melyek pontos, precíz előre kitervelt sémák szerint szerveződtek.
A fontolva haladó szervezet (neve qa’ada = ülni) a nyomába sem érhet az Iszlám Állam gyakorta újraszer-

Fotó • static2.businessinsider.com

Összefogás, de milyen áron?

veződő csoportjához, ezért az sem véletlen, hogy az
al-Kaida jemeni és afrikai fiókszervezetei tömegével
állnak az IÁ oldalára.
Sikerük feltehetően a gyorsaságban rejlik, de a türelmetlenség és egy jó adag kiszámíthatatlanság is jellemzi
a szervezetet. A szervezet oldalán valóban háborús színtereket megjárt katonák állnak (csecsen-orosz háború,
Afganisztán, Irak), s nem otthon töprengő hadiügyekben
jártas gazdag vállalkozók.
A csoport rajtaütések és emberrablási akciók végrehajtásával
gyűjtött pénzt és fegyvereket. Könyörtelenségük a napi sajtót állandó témával látja el, mivel kamerával
dokumentálják borzalmas tetteiket.
A szervezethez csapódó fiatalok
már nem időigényes terrorakciók
megszervezésében
szeretnének
részt venni, hanem olyan gyors offenzívák lebonyolításában, melyek
rögtön meghozzák a kívánt eredményt, s szentesítik az előzetes
politikai célt.
Miért nem alaptalan a félelmünk? Amennyiben azt
vizsgáljuk, hogy a különböző terrorszervezeteknek milyen lehetőségei vannak politikai céljaik eléréséhez, úgy
a jövő tudománya, az új technikai fejlesztések nem adnak
okot a bizakodásra.

A szuperterrorizmus a tömegpusztító fegyverek
használatára terjed ki, beleértve a vegyi, radiológiai és
biológiai anyagokkal való visszaélést, a radioaktív sugárzást, kórokozók direkt tenyésztését. Több forrás
(köztük a foreignpolicy.com) az Iszlám Államot a
bubópestis baktériumának, mint biológiai fegyvernek a bevetésével vádolja.
A biológiai fegyverek használatát csak egyfajta „végső megoldásként” lehetne definiálni a
szervezet céljai szerint, hiszen az elsődleges
elképzelés egy egységes, az IÁ vezette kalifátus
létrehozása. Ezzel szemben a tömegpusztító
fegyverek használata nem meglepő módon
rengeteg ember halálát idézi elő, mindezt pillanatok alatt, viszonylag láthatatlan kapcsolati
háló felhasználásával és kevés felmerülő anyagi
költséggel.
Mivel ezek a technikai kockázatok évről évre
nőnek, így nem vethetjük el a szuperterrorizmus létezését. Abban azonban ugyanúgy biztosak lehetünk, hogy amilyen ütemben a terroristák a legkorszerűbb eszközöket vetik be céljaik érdekében, hasonlóan
az ellenük való védekezés is folyamatosan korszerűsödik,
tehát egyfajta kölcsönös, egymást kioltó kapcsolat jöhet
létre az aktuálisan egymással szemben álló felek közt.
Hancz Petra

Next, please!

Források:
Foreign Policy. In: www.foreignpolicy.com
Szternák György-Kiss Zoltán László: Vázlat a terrorizmus
szociológiai aspektusainak vizsgálatához c. tanulmánya,
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FÉKSZERDA -FÉL HÉTKOR, A HÉT
FELÉNÉL!
Bizonyára mindnyájan elgondolkoztunk már azon, hogy mi is az ÉLET értelme? Tényleg csak azért élünk, hogy
tanuljunk, bulizzunk, dolgozzunk, családot alapítsunk és ennyi? Vagy van valami (vagy valaki), ami ezeknél sokkal
több?
Szerintem nem én vagyok az egyetlen, akiben felmerülnek ezek a kérdések és sokszor azt érzem, hogy az egyetem vagy egy
(hangos) szórakozóhely nem a legmegfelelőbb hely az ilyen témák kivesézésére.
Ezért is jött létre a FÉKSZERDA, azaz a Fiatalok az Élet Küszöbén nevű keresztény diákszervezet heti alkalma, ahol
remek lehetősége nyílik minden fiatal számára, hogy tabuk nélkül beszélgessen.

Minden szerdán, fél 7-kor!
1092 BP. Kinizsi u. 2-6!
Africafe-ban (Kinizsi koli)!
A belépés ingyenes!
Újaknak meglepetés dukál!
Benda Fruzsina

Fotó • facebook.com/FEKegyetemi

MI IS AZ A FÉK?
A FÉK (Fiatalok az Élet Küszöbén) a világ egyik legnagyobb keresztény diákszervezetének a magyarországi diákköre. 1994-ben hozta létre a programot egy keresztény ismeretterjesztő szervezet, a Timóteus Társaság, azzal a céllal,
hogy segítsenek az egyetemistáknak és főiskolásoknak az élet minden területén, legyen szó önismeretről, kapcsolatokról, az igazi boldogság megtalálásáról, vagy arról, hogyan tudjunk önmagunk maradni ebben a felgyorsult, globális
világban.
A FÉK-ben nincs olyan téma, amiről ne lehetne beszélni, de legfőképpen nincs olyan kérdés, amit ne lehetne feltenni. A FÉK segítséget nyújt a diákoknak, hogy az egyetemi képzés után sikeresek lehessenek mind a szakmájukban,
mind a magánéletükben. Előadásokat, konferenciákat, táborokat és más programokat szerveznek az egyetemi képzés
kiegészítésére és előkészítésére.
FÉKSZERDA! A FÉK célja tehát, hogy
segítsen a fiataloknak, Neked, az élet legfontosabb területein. Ehhez ajánlja a heti
rendszerességgel rendezett Fék Szerda
nevű alkalmat, ahol a fent említett témákról beszélgethetsz, és mindarról, amit Te
hozol magaddal.
Minden héten van egy előadás, amiről
folyamatosan frissülő információkat a FÉK
Egyetemi Csapat Facebook-oldalán találsz.
Az előadáson általában a diákok mesélik el
az élményeiket, személyes tapasztalataikat
Ezeken felül a FÉK jó lehetőség az ismerkedésre, ehetsz – ihatsz, csocsózhatsz,
vagy csak lazulhatsz egy kicsit. Ha kedvet
kaptál ahhoz, hogy részt vegyél a következő
alkalmon, akkor itt vannak a legfontosabb infók:
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Street food ajánló

Fotó • welovebudapest.com

Minőség, mennyiség, gyorsan, olcsón. Ezek a legfontosabb szavak
egy egyetemista számára, legalábbis, ha az ebédjéről van szó. A
következő cikkben 10 helyet mutatok be nagyvonalaiban, amelyek
szerintem kielégítik az előbb felsorolt jellemzőket. A többi már a ti
ízléseteken múlik, fogyasszátok egészséggel!
Ha már a lágymányosi kampuszon tanulunk, maradjunk a budai oldalon (egyelőre). A legközelebb eső
csomópont a Móricz Zsigmond körtér, ahol legnagyobb
örömünkre egyre több street food étterem van.
A Semmi Extra névre hallgató gasztrokocsma a Bartók
Béla út 62-64. szám alatt található. Az egykori Bartók
mozi helyén nyílt étterem megidézi a régi időket a lenyitható ’színházi’ székeivel. A kiszolgálás gyors, az ételek
közül választani szinte lehetetlen; a hangzatos burgerek
mellett levesek és különböző főételek várják az ide betérőket. A heti menüből is érdemes választani, így akár
1000ft alatt is kihozhatunk egy 3 fogásos ebédet.
Tovább sétálva a tér közepe fele, a Wikinger bisztróba botlunk a Móricz Zsigmond Körtér 4. szám alatt,
itt szintén kedvünkre válogathatunk a több mint
20 féle hamburger között, emellett a tészták és a
wokban elkészített ételek is nagyon jók. Árai abszolút értékarányosak, 650-700 forinttól elérhetőek a
burgerek, menüben 1150 forinttól kérheted őket.
A napi menü is megéri, hiszen 1100 forintért egy
levest, főételt és 3 decis üdítőt vagy vizet választhatsz. A bulinapokon (csütörtök, péntek, szombat)
hajnali 5-ig üzemelő bisztró az after-kajálások legjobb helye (feltéve, ha nem ittuk el az összes pénzünket, ebben az esetben marad a tér másik oldalán lévő
olcsóbb kategóriájú gyrosos vagy pizzás.
Úgy érzem érdemes megemlítenem a környék legjobb
kínai büféjéről, ami ugyan kilóg a street food kategóriából, de a Madárfészek étterem is mindenképpen megéri a
figyelmet. 1000 forint alatt bőven jól lakhatunk (kis adag
560 forinttól), illetve ami szerintem abszolút pozitívum,
hogy akár ott fogyasztod, akár elvitelre rendelsz, se a tányérodról, se a dobozból nem spórolják ki az ételt.
A Karinthy Frigyes útra kanyarodva a 18-as szám
alatt a Soupway ételbár csábít, nem csak leveseivel (490
forint). Baguetteből készített szendvicsek (egész: 720ft,
fél: 400ft), és muffinok (van paleos is!) várják az arra tévedőket. A mini menü 850 forintba kerül, ez egy levest
és egy fél baguetteből készült szendvicset takar, ennek a

nagyobb változata 1090 forint, tehát az árak
itt is pénztárca kímélők. A Vedd, Vidd, Edd
szlogen igazán találó, mert a helyiség nem túl
nagy, de helyben is lehet fogyasztani a különlegességeket az erre kialakított álló pultnál,
vagy a ’kirakatban’ ülve.
A főétel után jöjjön a desszert; nem is kell érte messze
menni, mert szintén a 18-as szám alatt található a The
donut library névre hallgató fánkozda, Buda első fánkkönyvtára. A 18 féle édességből nem könnyű választani,
de talán éppen ezért térnek vissza sokan nap mint nap,
hogy mindet kipróbálhassák. A kávéjuk is finom, a pultban dolgozók nagyon kedvesek, még százhuszadjára is
a legnagyobb türelemmel magyarázzák el, hogy melyik
fánk milyen krémmel van töltve, vagy mivel van megszórva. „Könyvtár” funkcióját még nem használják ki
sokan, a pesti oldalon található üzletükben (Pozsonyi út

22.) sokkal több könyv van elhelyezve, amelyekbe nyugodtan beleolvashatunk két fánk között.
Érdemesnek tartom megemlíteni azt a kuriózumnak
számító kávézó-galériát, ami a Bartók Béla út 29. szám
alatt található (Gárdonyi tér). A Kelet Kávézó és Galéria
falain lévő polcokon közel 6000 könyv van, amelyek
folyamatosan cserélődnek, mert ha viszel be egy cserekönyvet, elhozhatsz egy másikat. Természetesen a kávé
itt is jó, de a teákat is érdemes kipróbálni, emellett házi
szörpök és sörök is vannak. Ha valaki megéhezne, a keleti tál (4 féle mártogatóssal, kovászos kenyérrel) és különböző grillszendvicsek, sütik közül választhat. Ez a magasabb árkategóriás helyekhez tartozik, de abszolút megéri,
nemcsak a kávé és a légkör miatt, hanem a felső szinten
váltakozó kiállítások miatt is.
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Visszatérve a Karinthy Frigyes útra, az íróról elnevezett pékség – Frici - a tökéletes reggeli fogalmát kimeríti
kínálatával. Sós és édes péksütemények, igazi parasztkenyerek alatt roskadoznak a polcok, de gondolva az egyetemistákra, hiszen 290 forintos pizzaszeletet is árulnak.
A pékáru egy részét hajnalban szállítják az üzletbe, másik
részét helyben sütik készre.
Áttérve a pesti oldalra, a fánkozó utcájában egy másik reggeliző helyet találunk, a Brióst (Pozsonyi út 16.).
Itt a nemzetköziség jegyében francia croissant-t és olasz
kávét fogyaszthatunk. Amit még mindenképpen muszáj
kipróbálni, az a cronut, a croissant és a fánk (donut) keveréke; a leveles tésztából készült buci mellé lekvárt vagy
vajkrémet is választhatunk.
Hogy a pesti oldalon se maradjunk ebéd nélkül, látogassunk el a Kazinczy utcába. A számtalan romkocsma mellett megtaláljuk a Bors Gasztro Bárt, ahol egyedi
fűszerezésű levesek, különleges szendvicsek, és saláták
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közül választhatunk, mivel az étterem helyisége nagyon
pici, ezért az utcán lévő platós kocsin fogyaszthatjuk autentikus körülmények között az általunk választott fogást. A kis és a nagy menü is 1000 forint alatt van, így
ez is egyetemistabarát street food hely. A hely egyetlen
hibája, hogy viszonylag korán (este 11-kor) zár, így a
kocsmatúrán megéhezőknek sietniük kell, ha ott akarnak jóllakni.
Ha tésztára fájna a fogunk, akkor irány a Kálvin! A
Pastaban 990 forintért minden nap négy féle tésztakülönlegességből választhatunk bőséges feltéttel, amit kis
dobozból ehetünk meg a hely előtti sörpadokon vagy
akár a Duna partra kiülve.
Remélem sikerült kedvet csinálni egy kis
gasztrotúrához, vagy ha csak beugranátok valahova enni
egyet, akkor már tudjátok, hogy hova menjetek.
Várady Zsófi

TE MIBEN HISZEL?
„Gyorsul a világ. Lassul a forgás. Semmi sincs úgy, mint volt. Minden úgy van, ahogy azelőtt. Fontos a szeretet. Senkit nem érdekel.
Helyzet van. Közöny van. Tehetség van. Mutyi van.
Van Isten. Nincs ilyen. Van jövő. Csak múlt van.
Jelen vagyunk. Sehol se vagyunk. Jőni fog. Ha jőni kell. A Lajos.
A pénz számít. Csak az nem számít. Szárnyalás. Szarnyalás.
A technológia segít. Az ugyan nem! A tudás hatalom. A Párt a
hatalom. A hatalom nem árt. Anyád nem árt. Apám hitte. Ez a
baj. Hiszek egy országban. Sok országban hiszek. Menni kell.
Maradni kell. Ésszel. Erővel. Szent akarattal. Fent agyarakkal.
Ámen. nemÁ’!”

Fotó •.facebook.com/ArcMagazin

Az ARC Kft.-t 1999-ben alapították, hogy a közterületeken található óriásplakát felületeket társadalmi üzenetekkel ruházzák fel, ezért 2000 óta minden évben megrendezik az Óriásplakát pályázatot és kiállítást, ahol civil
alkotók mutathatják meg tehetségüket.
Idén immár tizennegyedik alkalommal rendezték
meg az ARC pályázatot, mely ismét egy igen provokatív
kérdéssel rázza fel az érdeklődőket: Te miben hiszel? A
fent idézett pályázati szöveg is kifejezi, hogy a mai társadalomban már minden bizonytalan, labilis, nincs semmi
biztos pont, fogódzkodó, amibe kapaszkodhatnánk ebben a folyton változó világban.
A korábbi évekre az volt jellemző, hogy a kiállítás által
a látogatók az irónia szemüvegén keresztül tekinthettek a

nagyvilágra, azonban az utóbbi néhány évben
egyre inkább beszűkült a plakátok tematikája
kishazánk helyzetére, és azon belül is az aktuálpolitikára. Az elmúlt években egyre inkább
ugyanazok a témák kerültek a plakátokra, csak
különböző aspektusokban.
A 2010-es év fő témája például a hajléktalanság és a szegénység volt, 2012-ben rengetegen plakát az Alaptörvény módosításával
foglalkozott, tavaly pedig a nemzeti trafikok
álltak a középpontban.
Rengeteg aktuális kérdést, problémát vet
fel a kiállítás, egyes plakátok a médiaügyre utalnak vagy
a pénz hiányára, míg mások Magyarország és Oroszor-

szág viszonyát vagy a rossz gazdasági helyzetet és a rezsicsökkentést ábrázolják. Sok kép azonban a stadionépíté-
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sek vagy a kivándorlás problémáját mutatja be.
A legtöbb plakát mégis a politikai rendszer hibáit, az
ország összeomlását ábrázolja. Természetesen van néhány olyan plakát is, ami nem társadalomkritikát fogalmaz meg, hanem a család vagy a szerelem fontosságát
mutatja be. Olyan alkotó is van, aki azt fejezte ki, hogy

nem meri elmondani, miben hisz, vagy elég
pesszimista módon egyáltalán semmiben
nem hisz.
A kiállítás rendkívül elgondolkodtató és
szellemes. Azonban óvatosan kell járni-kelni
a képek között, ugyanis a kiállítási darabok
közé elrejtettek egy-egy reklámot is és néhány gyanútlan nézelődő azokat is megpróbálja elemezni és fényképezi vagy pózol vele.
Ha pedig szeptember 21-ig nem tudnál eljutni a kiállításra, még mindig megnézheted a plakátokat,
ha ellátogatsz az ARC Facebook-oldalára és itt akár szavazhatsz is a kedvencedre.
A
Felhasznált oldalak:
http://www.arcmagazin.hu/hirek

ELTE Kortárs Segítő Csoport
Az ELTE Kortárs Segítő Csoport egy ELTE-s pszichológushallgatókból szerveződött önkéntes csoport, mely az
ELTE Életvezetési- és Diáktanácsadóval közreműködve dolgozik a hallgatókért. Programjainkat az ELTE-s hallgatóknak szervezzük, számukra a részvétel pedig ingyenes.
Egyik fő tevékenységünk a segítő beszélgetés. Bármelyik ELTE-s hallgató megkereshet minket, ha valamilyen
problémája van: legyen az tanulás, párkapcsolat, szülőkről való leválás vagy valami más, velünk beszélhetsz róla! Köt
minket a titoktartás, így sem barátnak, sem tanárnak nem adjuk ki a történetedet!
A kortárs segítő beszélgetések előnye, hogy a szakmai kompetencia mellett olyan valakivel beszélhetsz, aki át
tudja érezni, milyen is az egyetemisták élete, milyen tizen-huszonévesnek lenni. Ha akár már most, akár később úgy
érzed, nem a Kortárs illik Hozzád, akkor is érdemes megkeresned minket, mert szakmai kapcsolatainkkal segíthetünk
Neked megtalálni a számodra megfelelő segítséget.
Segítőinkről bővebben a honlapunkon (http://www.kortars.elte.hu/) olvashvvatsz, ahol a bemutatkozókban megadott e-mail címeken keresztül veheted fel velük a kapcsolatot, vagy írhatsz az info@kortars.elte.hu címre is.
Segítő beszélgetést angol nyelven is vállalunk, így külföldi hallgatók is megkereshetnek minket. Ha nehéz a bemutatkozók alapján döntened, hogy kit válassz, akkor gyere be hozzánk az ELTE BTK D épület -119-es termébe ügyeleti
időben és kérdezz az ott lévő kortárstól! (ügyeleti idő a honlapon)
A segítő beszélgetések mellett több projektet is viszünk. Egyik ilyen a Kortárs Filmklub, melynek keretében minden
félévben egy adott témát járunk körbe filmeken keresztül. Az előző félév témája pl. az Igazságos jog?! volt, és többek
között olyan filmeket néztünk meg, mint az Augusztus Oklahomában, A vadászat vagy a Csak a szél. A filmeket hetente
vetítjük, általában keddi és szerdai napokon (egyik héten ez, másik héten az), 17 órás kezdettel. A filmekhez inni- és
rágcsálnivalót a Kortárs biztosít, a filmek vetítése után pedig rövid szünetet követően beszélgetünk a benyomásainkról, véleményünkről. Az eseményeken lehetőséged van ingyen klassz filmeket nézni (és enni-inni), más hallgatókkal
és a Kortárssal is személyesen ismerkedni, egy jót beszélgetni. A Filmklub fent van a Facebook-on is, lájkold az oldalt,
hogy ne maradj le egy vetítésről se https://www.facebook.com/eltekortarsfilmklub!
A Filmklub mellett másik népszerű projektünk az Identity, ami egy önismereti társasjáték. Általában 4-6 fő vesz
részt egy ilyen alkalmon, melynek során érdekes feladatok és kérdések mentén ismerheted meg jobban Önmagadat
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és hallgatótársaidat. Identity-t általában hetente kétszer is tartunk, változó időpontokban, így érdemes csatlakozni
Facebook-on az Identity nyitott csoportjához, hogy mindig értesülj az új lehetőségekről.
A Kortárs emellett egy Esély csoportot is működtet, melynek tagjai a valamilyen formában sérült ELTE-s hallgatókat segítik. Segítenek a közlekedésben, tananyag összegyűjtésében, scannelésében, információgyűjtésben és közös programok szervezésében. Ha Neked, vagy valamelyik ismerősödnek szüksége lenne segítségre, keresd bátran
Mester Enikőt, az Esély csoport koordinátorát az enkelenator@gmail.com címen.
Minden félévben szervezünk Sütivásárt is, melyet az ELTE BTK Gólyavárban szoktunk tartani – ősszel
Halloween környékén, tavasszal pedig a tavaszi szünet környékén. A Sütivásáron kortársak és minket támogató
cukrászdák süteményeit kóstolhatod meg és támogathatod a Kortárs működését.
Kövess minket Facebook-on (https://www.facebook.com/eltekortarssegitocsoport), és olvasd a honlapunkat is,
hogy értesülj legújabb programjainkról! Szoktunk tematikus tréningeket (pl. vizsgaidőszak túlélése, párkapcsolati
problémák) és más közösségi eseményeket is szervezni félév közben.
Szeretettel várunk!
Ármós Dorottya
A Kortárs Sajtó csoport koordinátora

„Etnológia határok nélkül”
– beszámoló a konferenciáról

Fotó • Kati Holland

”Ethnology Without Borders” („Etnológia határok nélkül”) címmel rendezett nemzetközi konferenciát a Magyar
Kulturális Antropológiai Társaság (MAKAT) és az ELTE TáTK Kulturális Antropológia Tanszéke szeptember 21.
és 24. között.
A konferencia immár harmadik alkalommal került megrendezésre,
korábban a lengyelországi Cieszyn, illetve Krakkó adtak otthont az eseménynek. A cél, mint a korábbi években is, az volt, hogy Közép-Kelet
Európa antropológia, etnológia, néprajz szakos hallgatói találkozzanak,
tapasztalatot, eszmét cseréljenek, és lehetőségük nyíljon együttműködések kialakítására.
A nemzetközi találkozóra Szlovákiából, Csehországból és Lengyelországból érkeztek diákok, és professzorok, akik saját kutatási területeiket mutatták be rövid előadásokon, illetve előre megadott témában
szerveztek workshopokat.
A hivatalos programnak része volt egy tanári kerekasztal-beszélgetés „Értelem és érzelem a terepen” címmel, illetve
egy kötetlen eszmecsere az antropológia és antropológusok jövőjével kapcsolatban.
Az egyetemen megtartott programok után egyik este a Bálint-ház adott helyet cigány, magyar és zsidó táncok tanítására,
egy másik este pedig a MENZA, táplálkozásantropológiai műhely tartott étkezéssel és kultúrával kapcsolatos előadásokat,
illetve gondoskodott a vacsoráról.
A szervezők nagyon köszönik a Visegrádi Alap támogatását,
az ELTE TáTK Dékáni Hivatal munkatársainak, és az önkéntesek
és közreműködők segítségét.
Mészár Anna

