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NYITÁNY
A kari lapok szerkesztőségére jellemző a
fluktuáció.

A hallgatók jönnek és mennek,

államvizsgáznak,

passziválnak

sorolhatnám.

TátKontúrnál

A

és
is

még
jelentős

változások történtek az elmúlt egy hónapban. Új
rovatvezetők, szerkesztők és lelkes írók csatlakoztak
hozzánk, akiket köszöntök csapatunkban. Korábbi
munkatársaink, Szepessy Stefi, Takács Eszti, Ilyés Virág,
Jamriskó Tomi, Berzai Peti és díjnyertes cikkírónk, Telek Szilvi munkáját ezúton is szeretném
megköszönni.
Az októberi lapot új szerzőink és rovatvezetőink nem csupán megtöltötték, hanem érdekes,
releváns és recens információkkal gazdagították.
Több mint 50 év után újra béke honolhat Kolumbiában, ahol eddig gerilla csoportok és
polgárháborúk pusztítottak. A békekötés árával azonban sokan nem értenek egyet a latinamerikai országban, így újabb és újabb kérdések merülhetnek még fel az ügyben, amiről Kovács
Levente cikkében olvashattok részletesebben. Külpolitikai kérdések mellett tudományos téren
is változásokra számíthatunk a LIGO kutatócsoportjának köszönhetően, akik a gravitációs
hullámok bizonyításával igazolták Einstein utolsó jóslatát. Ezenfelül az észak-koreai atombomba
kísérletekről, a paralimpiai eredményekről és a TáTK oktatóihoz, illetve hallgatóihoz köthető
jelentős szexizmuskutatásról is tájékozódhattok októberi számunkból.
Remélem, az új csapatunk által írt színes beszámolók, ajánlók, tudományos és külpolitikai
kérdéseket feszegető munkák elnyerik tetszéseteket!

Csernus Fanni
Főszerkesztő
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ELTE TáTK HÖK Rendkívüli Választás
2016/2017
Kedves Hallgatók!
Szeretnétek részesei lenni az egyetemi élet alakításának? Szeretnétek tenni a saját és a hallgatótársaitok érdekeiért? Fontos számotokra, hogy a megfelelő döntések meghozatalának jogát
a megfelelő emberek kezében tudhassátok? Haa fenti kérdések bármelyikére igen a válaszotok,
arra kérünkTiteket, hogy adjátok le érvényes szavazataitokat a választások során!
Az ELTE TÁTK HÖK Választási Bizottsága a TáTK HÖK Alapszabály 22–23. paragrafusa alapján
kiírja a 2016/2017-es tanév rendkívüli választásait, amelynek keretében megválasztják a
Küldöttgyűlés képviselőit.
Választási időszak: 2016.október 8. (szombat) 09:00 - 2016.október 17. (hétfő) 10:00
A szavazás a NEPTUN felületén zajlik.

Vitázzunk-testközelben!

Az ELTE Vitaklub és a Szociológusok testközelben
programsorozat rövid bemutatása
Azoknak a TáTK-s hallgatóknak, akik az előadásokon és a kötelező tárgyakon kívül szeretnének
kicsit mélyebben is foglalkozni a szakukhoz kapcsolódó témákkal, vagy csak kíváncsiak,
nyitottak, érdemes lehet az alábbi programokat kipróbálni. A továbbiakban ismertetett
szervezeteket a pontos és aktuális információkért célszerű Facebook-on követni.

ELTE Vitaklub – „a formális”
Ez nem az indulatos veszekedések helye, sokkal inkább az érvek harca. A vitatkozás művészetét
ma már szerencsére tanítják is, de alkalmazás nélkül az elmélet annyit ér, mint a KRESZ bemagolása vezetés nélkül. Az ELTE Vitaklub célja, hogy egyetemi körökben ösztönözze a demokratikus és kritikus gondolkodást, és itthon is megszilárdítsa az igényes vitázás kultúráját. Annak
érdekében, hogy hazánk a nemzetközi vitaéletben is aktív szerepet vállaljon, a Vitaklub évente
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Közélet
megrendezi a nagysikerű Budapest Open nemzetközi vitaversenyt a CEU Debate Society-vel,
valamint a Corvinus Vitaklubbal együttműködve. A Vitaklub emellett heti rendszerességgel tart
gyakorló vitaesteket, melyeken a résztvevők „kezdő szinttől” a „haladóig” elsajátíthatják a vitázás, az érvelés, valamint a retorika elméleti és technikai alapjait.
De miről lehet vitatkozni? Szinte bármiről, ami aktuális, érint minket, és persze vitatható. Többek között volt már szó a női kvótáról a magyar Parlamentben, választásokról, demokráciáról,
közügyekről, mindezt „brit parlamenti vitaformátumban” alkalmazva. Amellett, hogy szélesítheted a látókörödet, a vitaestek remek lehetőséget biztosítanak arra, hogy fejleszd prezentációs
készségeidet, valamint hogy biztonságos közegben tudd gyakorolni a nyilvános beszédet, akár
angol nyelven is. Aki szégyenlősnek érzi magát, figyelheti a többieket és bátorságot gyűjthet
magában a későbbi szerepléshez!
További információt az alábbi linkeken találsz:
http://eltevita.hu
https://www.facebook.com/eltevita
eltevitaklub@gmail.com

Szociológusok testközelben – „az informális”
A Szociológia Szakos Hallgatói Érdekképviseletnek (SzHÉK) köszönhetően a hallgatóknak lehetőségük nyílik a tanórák kötött keretein kívül is megvitatni a fennálló társadalmi, politikai,
gazdasági kérdéseket a Társadalomtudományi Kar oktatóival, valamint meghívott szakértőkkel. Olyan aktuális és releváns témákról szokott szó esni a találkozókon, mint pl. prostitúció,
menekültkérdés, nők a politikában, és még sorolhatnám… Itt is elmondható, hogy a változatos
nézőpontok megismerése bővíti tudásunkat, ráadásul mindezt az egyetem falain kívül, egy kötetlen hangulatú iszogatás keretein belül tehetjük meg. A Szociológusok testközelben programsorozat egy remek példa a kellemes és hasznos időtöltésre.
További információkat az alábbi linkeken találsz:
https://www.facebook.com/szocszhek/
szocszhek.eltetatk@gmail.com

Írta: Kosztolányi Ágnes
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Álgólya voltam

Egy rendhagyó élménybeszámoló a 2016-os gólyatáborról
Az egyetemi évek egyik fontos állomása a gólyatábor, ahol szervezett keretek között, mégis
oldott hangulatban nyílik lehetőségük megismerni egymást azoknak az embereknek, akik a
következő éveket egy közösségben fogják tölteni. Ennek az élménynek voltam részese én is, csak
idén egy kicsit másként.
A gólyatábor jelentőségének súlyát alátámasztja egy több hónapos előkészületi időszak, amikor
tábor arculatát, a programokat, kiképzik és kiválasztják a csopvezeket. Továbbá kiválasztják a
helyszínt, a fellépőket, összeállítják a költségvetést stb. Ezek mind fontos, sőt elengedhetetlen
feladatok.
A TáTK gólyatáboraiban évek óta szokás csapatonként egy-egy álgólya kinevezése. Az „álgólyaság” annyit tesz, hogy egy felsőbb éves hallgató, az egyik gólyatábori csapat szerves részévé
válik. Persze ez még nem derül ki az utazás és az első délután folyamán, mivel kiléte az esti
leleplezésig rejtve marad a gólyák előtt, akik – ha az álgólya is jól csinálja – mit sem sejtve ugyan
úgy közelednek hozzá, mint gólyatársaikhoz.
Idén már harmadik gólyatáboromat tudhatom magam mögött. Voltam természetesen gólya,
a rákövetkező évben csopvez, az idei szolnoki gólyatáborban pedig álgólya. Kezdetektől fogva fenntartásaim voltak az új szerepkörömmel kapcsolatban. Az említett kétely elsősorban
személyemet érintette, mivel nem voltam biztos abban, hogy sikeresen abszolválni tudom feladatomat, miszerint egy teljes napon keresztül másnak adom ki magamat. Most felmerülhet a
kérdés, hogy miért? A válaszom az, hogy a szervezőkkel ápolt jó kapcsolatomon túl, egy olyan
ember vagyok, aki ha három szóban jellemezné magát, a jelzők között nem szerepelnének olyan
kifejezések, mint zárkózott, visszahúzódó vagy kevésbé közlékeny. Szóval valami megoldást kellett kitalálnom, hogy miként tudom a lehető legkevésbé lebuktatni magam.
A válaszom erre a problémára az volt, hogy akkor „nosza” legyek teljesen ellentéte önmagamnak, így nem fogok feltűnést kelteni. Ennek megfelelően egy teljes napra visszahúzódó, zárkózott, sokszor tapintatlan formában megnyilvánuló antiszociális ember lettem. Azaz nem válaszoltam kérdésekre, nem vittem-, vagy szándékosan „megöltem” a beszélgetést, egyedül ültem
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Tátkontúr / Pocsai B. Ábel

a főszervező és a különböző területekért felelős szervezők összerakják, megszervezik a gólya-

a vonaton, nem mentem oda senkihez stb. Ez a taktika sikeresnek bizonyult. Nem buktam le.
A kilétem felfedését követően a csapat része maradtam és segítettem a csopvezek munkáját. Megpróbáltam elősegíteni, hogy a csapat még összetartóbb legyen, és hogy a gólyák még
jobban érezzék magukat, mint amúgy. Megértettem, hogy egy álgólya nem csak egy álgólya,
hanem szerves része a csapatnak, segíti a csopvezeket a programokba való bevonásban vagy
nehezen kezelhető krízishelyzetekben. Számos olyan pillanat volt, amikor az én tapasztalatom,
és azon információk segítettek megoldani egyes problémákat, amikkel a csopvezek nem rendelkeztek. Továbbá, szinte biztos vagyok abban, hogy álgólya társaim is ezt tették a „rivális”
csapatokban.
Hogy is jellemezhetném ezt a nemes feladatot? Álgólyának lenni nem más, mint füllenteni egy
óriásit, végig támogatni a csapat munkáját, egyszerre a háttérből és a frontvonalról, és persze
jól mulatni. Minden TáTK-s hallgatót csak bíztatni tudok, hogy egyszer próbálja ki életében, ha
van rá lehetősége.

Írta: Pocsai B. Ábel
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Nem mesél többet
Gene Wilderre emlékezünk

2016-ban a világ talán egy kicsivel szomorúbb hellyé vált - ahogyan azt a hírekben is olvasni
lehetett -, idén nyáron, 83 éves korában távozott közülünk Gene Wilder, amerikai színházi- és
filmszínész, komikus, rendező, forgatókönyvíró és író.
1933-ban, Jerome Silverman néven született, művésznevét 26 éves korában vette fel. Színészi
pályája családi okokból indult: betegségben szenvedő édesanyját akarta megnevettetni, így
kezdődött az elismert és világhírű komikussá válásig vezető útja. Bár édesanyja katonaiskolába
küldte, szülei tanácsa ellenére megmaradt a színészmesterség mellett és 15 évesen már
színpadon szerepelt.
Több Off Broadway darab után első filmszerepe az 1967-es Bonny és Clyde-ban volt, 1968ban pedig már mellékszereplői Oscar-jelölést kapott a Producerek-beli alakításáért. Az utóbbi
műben dolgozott először együtt Mel Brookssal, akivel a későbbiekben több filmet is készítettek
- köztük az Ifjú Frankensteint, amiért 1975-ben a ,,legjobb adaptált forgatókönyv” kategóriában
Oscar-jelölést kaptak, és amely anyagilag is jövedelmező volt.
Első talán igazán emlékezetes szerepe a Roald Dahl regényéből készült Willy Wonka és a
csokigyár (1971) címszerepe volt, amely Arany Glóbusz-jelölést hozott neki a ,,legjobb férfi
főszereplő - zenés film vagy vígjáték” kategóriában. Ez utóbbi film híres jelenetéből számos
mém is készült,a melynek köszönhetően Gene arcát a mai fiatalok is ismerhetik. Bevétel
szempontjából azonban ez az alkotás nem volt igazán gyümölcsöző: Wilder csak a fiatal Woody
Allen által rendezett Minden, amit tudni akartál a szexről ... című művel tudott visszatérni a
siker útjára.
Rendezői bemutatkozása a Sherlock Holmes okosabb bátyjának kalandjai volt 1975-ben.
Ugyanebben az évben játszott először együtt Richard Pryorral - a Száguldás gyilkosságokkal
című filmben -, amit 1980-ban a nekünk is ismerős Dutyi dili követett.
Az 1980-as években több sikertelen rendezés után végül 1989-ben ismét együtt szerepelt
Pryorral, a Vaklárma című filmben. Utolsó közös filmjük az 1991-es Folt a zsákját volt.
Az 1990-es években ritkábban szerepelt, főleg egy NBC-s szitkomban és a Will és Grace című
sorozatban láthattuk. Utóbbiért Emmy-díjat is kapott. Az ezredforduló óta visszavonultan

7

Interkultúra
élt negyedik feleségével, Karen Webb-bel, és irodalommal foglalkozott: egy személyes
visszaemlékezés mellett két regényt és egy gyűjteményt adott ki. Augusztusban bekövetkezett
halálát unokaöccse állítása szerint Alzheimer-kór okozta, amelyben bár már évek óta szenvedett,
a saját kérésére nem hozták nyilvánosságra.
Nekem, mint húszas éveim végén járó fiatalnak, ugyan nem volt kortársam, nem is ismertem
igazán gyerekként, mégis úgy vélem, a filmkészítés ismét egy olyan egyéniségétől kell most
búcsút vennünk, aki nem csak sikeres, hanem színvonalas színész is volt, és aki a maga nemében
minden bizonnyal pótolhatatlan.
Forrás:
Elhunyt Gene Wilder: http://mno.hu/grund/elhunyt-gene-wilder-1359216 (utolsó letöltés: 2016.09.22.)
Gene Wilder életútja: https://reset.hu/2016/08/sem-a-halal-sem-a-betegseg-nem-tudta-letorolni-gene-wilder-mosolyat/ (utolsó letöltés: 2016.09.22.)

Írta: Berzai Péter

cdn.collider.com
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Szexizmuskutatás az ELTE-n
Interjú Gregor Anikóval

A TátKontúr feladatának érzi, hogy tájékoztassa a hallgatókat a karon folyó kutatásokról. Ez a
kutatás különösen érzékeny problémákra érkezett válaszlépésként. Emlékszünk még az ELTE
gólyatáboraihoz köthető erőszakos szexuális bűncselekmények történeteire? Örömteli, hogy
nem áldozathibáztatásról, hanem intézményi feltáró munkáról kérdezhettem Gregor Anikót, az
egyetemi nemi egyenlőtlenség kutatás vezetőjét.
Gonda Ágnes: Annyi kutatáshoz ad terepet az ELTE, miért pont ezt a témát választottátok?
Gregor Anikó: A kutatás története úgy kezdődik, hogy 2014 őszén a tanévkezdéskor kaptak
nyilvánosságot a gólyatábori nemi erőszak esetek, először a TÓK-on történt eset, utána
az ÁJK-s. Az egyetem vezetése számára is világossá vált, hogy itt már nem csak amerikai
egyetemek híreiből értesülnek arról, hogy campuszokon nemi erőszakok történnek, hanem,
hogy ez megtörténik itt az ELTE-n is. Addig, amíg bizonyos jellegű tudásunk nincs arról, hogy
ezek az esetek, illetve ezek környezetét jelentő kontextus, akár a szervezeti kultúra, azon belül
a nemek közötti egyenlőtlenségek hogyan jelennek meg órákon, vagy azokon kívül, addig az
egyetem vezetése sem tud kézzel fogható policy javaslatokat, illetve hosszú távú megelőzési
koncepciót kidolgozni, mint ahogyan annak rendszerét sem, hogy hova, kihez, milyen formában
fordulhatnak a visszaélések, zaklatások, támadások áldozatai, érintettjei. Jelenleg is vannak
olyan részszolgáltatások, amiket az egyetem biztosít. Ilyen az ELTE PPK Életvezetési Tanácsadó,
amely az ELTE minden polgárának rendelkezésére áll, illetve a karokhoz kötődő, például a
lágymányosi életvezetési tanácsadó és az ELTE Kortárs Segítő Csoport. Ezeknek a már meglévő
szolgáltatásoknak a feltérképezése, a diákok közötti ismertségüknek elterjedtsége is a kutatás
részét képezte, annak érdekében, hogy ezeket az egyetem hatékonyabban tudja hirdetni, és
összekapcsolja a koncepcióval.
Sokak számára kérdés lehet, hogy miért kell, hogy az ELTE ezekkel az esetekkel külön is
foglalkozzon egyáltalán? Az egyetem többek között és főként oktatási intézmény, ahol meg kell
teremteni a tudáshoz való hozzáférés egyenlő feltételeit. Ha például egy zaklatási történetet
veszünk - történjen az két diák vagy oktató és diák között -, annak nagyon könnyen lehetnek
például tanulmányi következményei: rosszabb jegy, a szeminárium vagy a képzés komplett
elhagyása. A kutatás során is kiderült például olyan jellemzője az adatvédelmi rendszernek,
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Tudomány
ami a zaklató kezére játszhat. A zaklatott fél természetes reakciója ebben az esetben, hogy
ő hagyja ott a tanulmányait. A hallgatók szemszögét megmutatandó készült a kutatás, az ő
ismereteiket befoltozandó is, hiszen ők a legnépesebb, de egyúttal az egyetemi hierarchia –
hiszen hierarchikus közegről beszélünk – legalacsonyabb fokán álló közeg. Tehát az ő oldalukról
szerettük volna megtudni, hogyan látják az egyetemi, nemek közötti viszonyaikat – egymással,
oktatókkal, egyéb dolgozókkal –, illetve milyen attitűdjeik, milyen tapasztalataik vannak ebben
a témakörben.
Magát a kutatást és annak jövőbeli esetleges policy következményeit egy folyamatként képzeljük el. Nagyon örülnénk, ha a diákok tapasztalatainak és attitűdjeinek feltérképezése után
tovább tudnánk menni az oktatók és egyéb ELTE-s dolgozók felé is, ez persze újabb módszertani
kihívásokat jelentene. Ha az ő szempontjukból is elvégezhetnénk a kutatásokat, a szervezet
minden csoportjának hallhatóvá válna a hangja.
GÁ: Mikor kezdődött, és hol tart most a kutatás? Mikorra várhatóak az eredmények?
GA: Az előkészületek már 2015 tavaszán elkezdődtek. Április magasságában egy szűkebb
szakmai kerekasztal ült össze belsős és külsős szakértőkkel, szakmai és civil szervezetek
képviselőivel. Akkor már körvonalazódott, hogy egy átfogó kutatás elengedhetetlen ahhoz,
hogy valamennyire tisztábban lássunk az egyetemi közeg állapotával kapcsolatban. Májusban
állt össze a kutatás költségvetési tervezete, amely alapján az ELTE Rektori Kabinet és az ELTE
Hallgatói Önkormányzat közösen finanszírozta a kutatást, azt hiszem, hogy ez szimbolikus és
példaértékű. 2015 szeptemberére állt össze a kutatói csoport, aminek tagjai Kovács Mónika és
Szabó Mónika a PPK-ról, Simon Dávid, Giczi Johanna, Ligeti Anna Sára – aki alumni diákunk volt –
a TáTK-ról, Zabolai Margit Eszter, aki alkalmazott nyelvész mesterszakosként a nyelvi szexizmus
kutatója a BTK-ról, és jómagam vagyunk.
2015 őszétől állt rendelezésünkre a kutatás anyagi fedezete, ekkor írtuk meg a kérdőíveket
és az interjúvázlatot, szakértői kerekasztalokon beszéltük végig őket, ezzel párhuzamosan
toboroztunk interjúalanyokat, illetve programoztattuk le, majd decemberben teszteltük le a
kérdőíveket, kidolgoztuk és megvalósítottuk a mintavételi tervet. 2016 februárjában zajlott a
szexizmusokkal, nemek közötti egyenlőtlenséggel, az azt övező normákkal kapcsolatos attitűdök
webkérdőíves adatfelvétele és májusában az egyetemen belüli és azon kívüli tapasztalatok,
érintettség vizsgálata, külön-külön mintán. A minták reprezentatívak karra, nemre, a képzés
típusára - tehát, hogy alap, mester vagy doktori -, illetve, hogy hányadik beiratkozott félévében
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jár a kérdezett. Január végéig megszülettek az interjúk is, amelyet mesterszakos és doktoris
diák interjúerek vettek fel. Júniusban és később a nyár folyamán mind a három pillérből előzetes
eredményeket továbbítottunk a Rektori Kabinet felé. Az ősz folyamán a főbb eredmények,
valamint az azokra épülő és szakmai véleményezésen is átesett policy javaslatok várhatóan az
egyetem és a tágabb nyilvánosság számára is hozzáférhető lesz majd.
GÁ: Milyen nehézségekbe ütközött a kutatás?
GA: 2015 őszén belefutottunk egy adatvédelmi jogi problémába, ami majdhogynem teljesen
meghiúsította az eredeti elképzeléseket. Sok időt veszítettünk vele, míg sikerült olyan megnyugtató megoldást találnunk az egyetemmel, ami feloldja azt a jogi hurkot, amivel az ELTE az
egyik kezével becsomózta a másikat, de jogilag is megfelel az adatvédelmi szempontoknak. Ez
kiemelten fontos volt, hiszen rendkívül szenzitív a kutatás témája, az alanyok védelme kiemelkedően fontos volt a számunkra. A hallgatói ügyek rektori biztosa, dr. Pozsár-Szentmiklósy
Zoltán szinte a csapatunk nyolcadik tagjaként képviselte a kutatás érdekeit. Ő volt a kapocs a
kutatócsoport és a Rektori Kabinet között. Kutatói szemmel nézve az egyetem vezetése kiemelt
figyelmet fordít a kutatásra, hiszen a szervezeti kultúrát óhatatlanul áthatják azok a társadalmi,
nemi egyenlőtlenségi viszonyok, amik a szervezetet körülveszik, a kutatás idején ráadásul több
éles közéleti megnyilvánulás is volt, ami a nemek közötti egyenlőség témájával fügött össze:
Kövér László „unokázós”, Kovács Ákos „női princípiummal” kapcsolatos megszólalása, vagy valamivel később a hetekig húzódó Kiss László-ügy.
Nagyon sok és igen komoly etikai kérdés merült fel, ez volt az egyik legnehezebb kihívás, amit
meg kellett oldanunk. A kérdőívek elején például nagyon ügyeltünk arra, hogy felkészítsük a
kitöltőt az esetenként felzaklató tartalomra, de ezt úgy kellett megvalósítanunk, hogy közben
ne rettentsük el a kitöltéstől. Hogy a lehető legkevésbé legyen megterhelő akármilyen módon
is érintett kitöltő számára a válaszadás, a kérdőív végén információkat osztottunk meg arról,
hol kaphatnak az egyetemen belül, illetve azon kívül segítséget. Ezzel kapcsolatban több pozitív
visszajelzést is kaptunk. Ugyancsak nagy arányban éltek a válaszadók azzal a lehetőséggel,
hogy a kérdőív végén egyfajta „levezetés” formájában visszajelzést adjanak nekünk, kutatóknak
a kérdőívvel, a kutatással vagy általában a témával kapcsolatban.
Módszertani nehézség és egyben komoly kihívás volt az egyetemen belüli, illetve azon
kívüli hétköznapi szexizmussal kapcsolatos tapasztalatok feltérképezése, mérése, hiszen
az ezzel kapcsolatos tudatosság szintje meglehetősen alacsony. Hogyan tegyük fel például
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a kérdést, hogy viccelődnek-e vele a neme alapján, ha nem olyan tudatos e tekintetben, hogy
ez magától eszébe jusson?
Még egy fontos nehézséget el kell mondanom. Lelkileg kutatóként és oktatóként is nagy megterhelést
jelentett különféle formában tapasztalt zaklatás-, erőszak- vagy visszaélés-beszámolókat olvasni
vagy válaszokat látni, amelyekről jó eséllyel korábban nem beszéltek az azt átélők. Ilyenkor felteszem
a kérdést, hogy velem vannak-e olyan bizalmas viszonyban diákok, nekem sikerül-e ilyet kialakítanom,
hogy ezeket esetleg megosszák. A következő kérdés pedig, hogy ha igen, akkor mi lehet a következő
lépés? Mit szabad, mit lehet tennem, ha nincsenek átlátható protokollok. Egyelőre nincs még meg
ez a jelzőrendszer, de ha az ELTE-n ki tudnánk dolgozni egy esetleg más hazai egyetemen is könnyen
implementálható javaslatcsomagot, az az ELTE-n is túlmutató siker lenne, mert a többi egyetem
ugyan abba a jogi környezetbe ágyazódik bele.
GÁ: Milyen eredményeket vártál a kutatás megkezdése előtt? Változott-e a véleményed
e tekintetben?
GA: Amíg a nyilvánosság tájékoztatása nem történik meg, addig konkrét eredményekről nem
szeretnék beszélni. Előzetesen úgy gondoltam például az érintettség esetén, hogy ha akár csak
egy érintettet is találunk, már az is sok.
GÁ: A nyitott kérdésekre adott válaszok közül ki tudnál egyet emelni, ami furcsa volt,
esetleg megdöbbentett?
GA: A kérdőívek tudatosságfokozó hatásáról kaptunk például visszajelzéseket, ami a kérdőíveknek egyáltalán nem volt direkt célja. A visszajelzések alapján sok kitöltőt elgondolkodtatott,
és a további cselekvés irányába ösztönzött a kitöltés, ami számomra nagyon érdekes eredmény
volt. Ez a „szemfelnyitó” hatás váratlan volt számomra.
GÁ: Az eredményekről hogyan kapnak tájékoztatást az ELTE polgárai?
GA: A tájékoztatás – reményeim szerint még idén – a policy javaslatokkal együtt várható, és
szeretnénk különböző egyéb publikációk formájában is beszámolni az eredményekről. Tervezzük annak vizsgálatát, hogy a kérdőíves kutatások során született adatbázisok, amelyek anonimizáltak, hiszen a kutatás is az volt, néhány év elteltével és szigorú szabályok betartása mellett
milyen módon válhatnak majd egyedi igénylők számára kutathatóvá, de ennek a konkrét formájáról még nincs döntés. Az átláthatóság és a hozzáférhetőség kiemelten fontos szempont, de
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ennél is fontosabb az, hogy mindezt a kutatásban résztvevők teljes védelmének biztosításával
tegyük. Az eredmények iránt már most is nagy az sajtóérdeklődés, elkerülhetetlen és magától
értetődő, hogy az egyetem közössége információkhoz jusson az eredményekről, ennek a formája és időpontja jelenleg is egyeztetés alatt áll.

Írta: Gonda Ágnes
Forrás:
ELTE PPK Életvezetési Tanácsadó: https://www.elte.hu/content/eletvezetesi-tanacsado.t.10680?m=148 (utolsó letöltés: 2016. 09.21.)
Lágymányosi életvezetési tanácsadó és ELTE Kortárs Segítő Csoport: http://ttk.elte.hu/
eletvezetesitanacsadas (utolsó letöltés: 2016. 09.21.)
Kárpáti György Mór - Gólyatábor című film előzetese: http://tudnodkell.info/ime-a-golyatabori-nemi-eroszakot-feldolgozo-film-elso-elozetese (utolsó letöltés: 2016. 09.21.)

XV. nyári Paralimpia

Újabb magyar sikerek a nyári játékokon
Idén szeptember 7-től 18-ig tartott a XV. nyári Paralimpia, melyen 43 magyar résztvevő 12 féle
sportágban mérette meg magát. A helyszínt, az olimpiai játékokhoz hasonlóan, Rió biztosította.
A klasszikus értelemben vett olimpiai játékok mellett az immár több mint fél évszázada rendszeresen megrendezett paralimpiai játékok is egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek.
Ennek ellenére még napjainkban is elmondható, hogy az olimpiai ötkarikás játékokhoz képest a
paralimpia kevésbé ismert hazánkban. Én ezt a közömbösséget elszomorítónak tartom, hiszen
minden megszerzett érem mögött hihetetlen kitartás és több évnyi embert próbáló küzdelem
áll. Szükségesnek tartom tehát, hogy a lehető legjobban támogassuk sportolóinkat, és szurkoljunk a magyar csapat sikereiért.
Az említett igazságtalanságot és differenciált megítélést rendkívül jól illusztrálja az olimpikonok és paralimpikonok pénzbeli díjazása között megfigyelhető hatalmas szakadék. Míg egy
olimpián példátlan eredményt elérő sportoló hazánkban egy arany-, ezüst- és bronzéremért
rendre 35, 25, illetve 20 millió forintot kap, addig a sikeres paralimpikonok „csupán” ennek a
felét: 17,5, 12,5 és 10 millió forintot.
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KUTATÁSOK, ÖSZTÖNDÍJAK,
KÜLFÖLDI TANULMÁNYOK,
KONFERENCIÁK ÉS PUBLIKÁCIÓK
FINANSZÍROZÁSA A PALLAS ATHÉNÉ
ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁVAL

www.pallaspalyazatok.hu

További részletek és a jelentkezés feltételei:

– diákszervezetek, szakmai versenyek, kurzusok
finanszírozása.

– vendégkutatói és oktatói programok és konferenciák
támogatása,

– PhD és tanulmányi ösztöndíjak finanszírozása 6 hónaptól
akár 3+1 éven át,

– saját cikkek, kutatási eredmények publikálásának, külföldi
szakkönyvek kiadásának és tananyagfejlesztés támogatása,

– külföldi tanulmányutak, szemeszterek, kutatások, illetve
konferencialátogatások finanszírozása akár 2 évig,

A Pallas Athéné Alapítványok az alábbi területeken
hirdetnek pályázati, támogatási programokat:

A TIÉD
VALÓRA VÁLJON!

…HOGY

A MI ÁLMUNK…
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Közünk van egymáshoz?
SZERINTÜNK IGEN.
Vajon tényleg 50 évnyi távolság van a két generáció között?
Miért a tankönyvből tanuljam, hogy milyen volt a gulág,
amikor meghallgathatom azt, aki ott járt?
•
Talán hetvenesként is felvehetnék valami divatosat…
•
Idős punk? Fiatal komolyzenész? …
•
A Közünk van 1máshoz csapata a 18 év alatti és a 60 év feletti generációt igyekszik közelebb hozni egymáshoz. Eljátsszuk, megnézzük, beszélgetünk róla.
Mert nem csak a nagyi sütijének receptje,
vagy az okostelefonok világa lehet ismeretlen.

Megismerés és felismerés. Mit tudhat, amit én nem?
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Kitekintésképpen, itt is érvényesül az „ahány ház, annyi szokás” mondás: a Nemzetközi Olimpiai
Bizottság ugyanis nem oszt ki egységesen meghatározott anyagi javakat az eredményes sportolók között, ellenben minden olimpikon és paralimpikon „anyaországa” saját belátása szerint
jutalmazza őket. Például, egy olimpiai győztes a legjobban Üzbegisztánban járna, ahol az állam
nem kevesebb, mint negyed milliárd forintnak megfelelő üzbég szommal jutalmazná. Egy másik
érdekesség, hogy az észt sportolóknak – pénzjutalmon felül – több évig nem kell adózniuk, vagy
például, a német olimpikonok életük végéig ingyen sörözhetnek. (Mellékesen megjegyzendő,
hogy ilyen juttatásnak számos egyetemista is örülne.)
Magyarország, már a kezdetektől fogva rendszeresen részt vesz a paralimpiai versenysorozaton.
A versenyek megrendezésére először 1960-ban, a tizenhetedik alkalommal megrendezett
újkori nyári olimpiai játékokkal együtt került sor, Rómában. Egy Antonio Maglio nevű olasz
gerincorvos (az ostiai Gerincsérültek Központjának Igazgatója) javaslatára indult el a
versenysorozat a testi fogyatékkal élők számára. Kezdetben azonban a magyar sportolók
még nem szereztek érmeket. Erre egészen az 1972-es heidelbergi Paralimpiáig kellett várnunk,
ahol Fejes András kerekesszékes kocsiversenyző kemény munkáját bronzéremre váltotta.
Innentől, a magyar paralimpikonok teljesítménye mindenképpen javuló tendenciát mutatott. A
magyar viszonylatban legsikeresebbnek tekinthető Paralimpia az 1984-es New York-i volt, ahol
sportolóink 13 aranyat, 11 ezüstöt, illetve 5 bronzot szereztek.
Az úszók közül Jeszenszky Attila és Dukai Géza fejenként három, Hoffman Judit, Dr. Tóth András
és Stettner Ferenc pedig egy-egy aranyat szereztek. A férfi 4x50
méteres úszó váltósok is felállhattak a dobogó legfelső fokára:
Attila. Ezen felül a szárazföldi sportolóink közül Szabó Tibor,
illetve Oláh József szorították maguk mögé a mezőnyt
atlétikában. Ebben az évben Magyarország a
tizenötödik helyen zárt a Paralimpián.
Az idei magyar eredmények: 1 arany-, 8
ezüst-, illetve 9 bronzérem. Aranyérmes úszónk, Tóth Tamás, S9-es
kategóriában, 100 méteres hátúszáson győzött.
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www.rio2016.com

Tory György, Stettner Ferenc, Pálinkás László és Jeszenszky

Ezüstérmet szerzett úszásban Pap Bianka és Sors Tamás, asztaliteniszben Csonka András, kerekesszékes vívásban pedig Osváth Richárd (kettőt is!). Bronzéremmel térhetett haza úszásból
Pap Bianka, Tóth Tamás, Sors Tamás és Konkoly Zsófia, erőemelésből Tunkel Nándor – aki idén az
első magyar érmet szerezte –, asztaliteniszből Pálos Péter, és kerekesszékes vívásból Krajnyák
Zsuzsanna. Ezenfelül a női kerekesszékes párbajtőr csapat is bronzérmet szerzett: Krajnyák
Zsuzsanna, Dani Gyöngyi és Veres Amarilla.
Ami még TáTK-s szempontból érdekesség, hogy Illés Fanni – aki a mi karunk hallgatója – 17-én,
szombaton, a 10. helyen zárt S6-os kategóriában, gyorsúszásban, úgyhogy ehhez hallgatótársaim nevében is szeretnék gratulálni neki! Ezeket az eredményeket is beleértve az idei Paralimpián a hatodik helyet sikerült elérnie a magyar csapatnak. A fent említett riói paralimpiai magyar
eredményekkel együtt már összesen 31 aranyat, 49 ezüstöt és 64 bronzérmet tudhat magának
Magyarország. Remélhetőleg ez majd még bővülni fog az elkövetkező világversenyeken, például
a legközelebbi, 2020-as tokiói Paralimpián.

Írta: Balogh Csaba
Források:
A Magyar Paralimpiai Bizottság honlapja: http://www.hparalimpia.hu/ (utolsó letöltés: 2016.09.30)
A Paralimpia programja: http://www.olimpiaijatekok.eu/paralimpia-2016-a-magyarok-teljes-programja-idorendben/ (utolsó letöltés: 2016.09.30)
Az M4 közvetítései: http://www.m4sport.hu/rovatok/rio2016-paralimpia/ (utolsó letöltés:
2016.09.30)
Idei magyar paralimpikonok, eddigi magyar eredmények: http://www.nemzetisport.hu/rio2016/paralimpia-2016-fellobbant-a-lang-43-magyar-sportoloert-szorithatunk-2524653

(utolsó

letöltés: 2016.09.30)
Magyar érmek szeptember 16-ig: http://lajk.startlap.hu/2016/09/16/mar-14-eremnel-jar-magyar-paralimpiai-csapat/ (utolsó letöltés: 2016.09.30)
Országonként eltérő jutalmak a bajnokoknak: http://olimpia2016.24.hu/olimpiai-hirek/2016/08/05/
nyugdij-kolbasz-es-aranytomb-jar-az-olimpiai-bajnokoknak/ (utolsó letöltés: 2016.09.30)
Paralimpikonok „keresete”: https://www.lokal.hu/2016-08-fel-penzt-kapnak-a-paralimpikonok/ (utolsó letöltés: 2016.09.30)
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Gravitációs Hullámok
Einstein utolsó jóslatának igazolása

Pontosan 100 évvel azután, hogy Einstein publikálta általános relativitáselméletét,
hatalmas felfedezést tett a LIGO kutatócsoport azzal, hogy bizonyították a gravitációs
hullámok létezését. A felfedezés óriási mérföldkő és előrelépés a fizikában, amely nagy
valószínűséggel Nobel-díjat fog érni.
Einstein 1915-ben publikálta az általános relativitáselméletét, amelyben azt állította, hogy az
általa létrehozott egyenletek, és azok megoldásai jobban írják le azt, hogy hogyan működik
a gravitáció, mint ahogy azt a Newton-féle fizika állította. Eszerint a gravitációs tér változásai nem azonnal hatnak, ahogy azt Newton állította, hanem a gyorsuló tömegek által keltett
gravitációs hullámzás fénysebességgel halad a térben, és így hat annak különböző pontjaira.
Az elmélet szerint a gravitációs hullámokat mozgó és gyorsuló tömegek keltik, a forrásukról
leválva fénysebességgel terjednek, és ahol áthaladnak, ott a tér és idő „görbületét”, vagyis a
térbeli pontok távolságát változtatják meg.
Az új keletű fizikai áttörés két, egymás körül keringő fekete lyukhoz köthető. Elsőként Maarten
Schmidt 1963-ban figyelte meg az úgynevezett kvazárokat (quasi-stellar radio source – csillagszerű
rádióforrások), amelyek apró fényes – a galaxisunkban található csillagok fényességének sokszorosának megfelelő – pontszerű objektumok kiterjedés nélkül.
sci-fi.mandiner.hu
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Ezek a kvazárok túl fényesek és túl távoliak ahhoz, hogy csillagok lehessenek, mivel távolabb vannak,
mint sok általunk ismert galaxis. Így csak az a magyarázat fogadható el, hogy ezek az objektumok
fekete lyukak, amelyeket gázfelhő vesz körül, és amelyből a nagy gravitációs vonzás következtében
spirálozva hullik az anyag a mag felé, erős fényességét pedig a körülötte lévő gáz nagymennyiségű
energiavesztesége okozza.
Einstein elmélete szerint, ha egy nagy tömegű objektum a tér hálójában gyorsulva mozog, akkor
ezáltal megrezgeti a tér hálóját, és így létrejönnek a gravitációs hullámok, amelyek a tér és idő
rezgését okozzák. Einstein 1915-ben úgy gondolta, hogy ezek olyan apró jelenségek, amelyeket az
emberiség sohasem lesz képes kimutatni, és ha visszatekintünk a 101 évvel ezelőtti technológiai
állapotokra, érthetővé válik Einstein szkepticizmusa.
Napjainkra azonban annyit fejlődött a technológia, hogy 2015 őszén először sikerült észlelni két távoli fekete lyuk, vagy más néven szingularitás összeolvadásának következtében létrejövő gravitációs hullámokat. Az esemény tőlünk 1,2 milliárd fényévre zajlott le egy 29 és 36 naptömegű feketelyuk-páros között. Az érzékelés során a fekete lyukak két tizedmásodperc alatt 8 kört tettek meg
egymás körül, mielőtt összeolvadtak volna. A felfedezést a LIGO projekt (Laser Interferometer
Gravitational-wave Observatory) két, az Egyesült Államok különböző pontjain található, egymástól háromezer kilométerre elhelyezkedő detektora érzékelte. A kutatás során azért fontos, hogy
egyszerre több detektor érzékelje azonos időben az azonos jelalakot, mert csak így feltételezhető,
hogy valóban kozmikus eredetű a befogott jel. A jövőben újult erővel folytatódik a kutatás, és a
jelenlegi két, az Egyesült Államokban található detektor mellett újabbak épülnek Olaszországban,
Japánban és Indiában.
Az ELTE vonatkozásában azért különösen fontos a felfedezés, mert a kutatásban kilenc Magyarországon élő és dolgozó fizikus is részt vett, köztük Frei Zsolt, az ELTE Atomfizikai Tanszék
tanszékvezető professzora, valamint négyfős kutatócsoportja.

Írta: Debrenti Á. Félix
Forrás:
Frei Zsolt előadása a gravitációs hullámokról: www.gravitacioshullam.hu (utolsó letöltés:
2016.09.27.)
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Több mint 50 év után lehet béke
Kolumbiában
Békét köthet a kolumbiai kormány és a FARC nevű gerilla csoport. Ezzel lezárulhat a világ egyik
legrégebbi polgárháborúja, amely eddig nagyjából 220.000 életet követelt. A békeegyezménnyel
még nem oldódna meg egy csapásra minden gondja az országnak. A drogkereskedelemtől kezdve
az országban uralkodó egyenlőtlenségig rengeteg problémát kellene felszámolni Kolumbiában a
tartós béke érdekében. A következőkben megnézzük, miért tört ki a konfliktus Kolumbiában, mi
az a FARC és miért pont most kötnek békét a felek.

Itt élned, s halnod kell… de inkább halnod
Latin-Amerika történelme tele van véres polgárháborúkkal, bal oldali forradalmakkal, katonai
puccsokkal, kegyetlen diktátorokkal és hatalmas drogbárókkal. Mindebből Kolumbiának is bőséggel kijutott az elmúlt száz év során. Szinte nehéz olyan időszakot találni az ország történelmében, amikor ne hatotta volna át a mérhetetlen erőszak és vérontás a hétköznapokat. Most
nagy lehetőség előtt áll az ország, ugyanis végre békét köthet az állam a FARC nevű gerilla
szervezettel. A Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, magyarul Kolumbiai Fegyveres
Erők 1964 óta harcol a fennálló hatalommal szemben.
A FARC-kal való polgárháború okai a negyvenes évekig nyúlnak vissza, amikor is a liberális és
konzervatív párt hívei és paramilitáris egységei véres utcai harcokat folytattak egymással a hatalomért. A két, egyébként mélyen katolikus, fél közötti különbség alapja, hogy míg a liberálisok
állam és egyház teljes szétválasztását követelték, addig a konzervatívok nem. A városok aránylag biztonságosak voltak, a vidéki Kolumbiában azonban szinte elképzelhetetlen vérontás zajlott
a felek között. Ezt az időszakot a La Violencia-nak (erőszak) nevezték. A káosznak 1958-ban egy
katonai diktatúra vetett véget. A rövid életű rezsimet egy liberális-konzervatív nagykoalíció
követte, viszonylag békés időszak vette kezdetét.
Bár Kolumbia a világ egyik legrégebbi demokráciája, itt mindig is gyenge volt az államhatalom.
Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy az ország hol nagyobb, hol kisebb részeit oligarchák,
forradalmi csoportosulások, drogkartellek és egyéb formációk tartották a kezükben. A FARC a
konzervatívok és liberálisok egymásnak borulása után emelkedett fel. Ennek oka, – és ez egész
Latin-Amerikára jellemző – hogy egy szűk, gazdag elitet és egy vékonyka középréteget leszámítva
hatalmas tömegek éltek és élnek európai szemmel elképzelhetetlen szegénység közepette. A
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vidéki parasztság különösen kiszolgáltatottan élt, így ők jó táptalajnak bizonyultak a különböző
forradalmi csoportosulások számára. Az 1959-es kubai forradalmat követően gombamód
szaporodtak a gerilla hadseregek Latin-Amerika szerte, és így volt ez Kolumbiában is, ahol a
fennálló rendet a marxista-leninista FARC kívánta megdönteni. A FARC elsősorban a parasztság
helyzetén akart javítani, földosztást követeltek, ami persze erősen sértette a kolumbiai elit
érdekeit. A FARC nem válogatott az eszközökben, rendszeresen raboltak el politikusokat,
üzletembereket vagy besúgónak hitt parasztokat. Azonban az idő előrehaladtával mintha
kezdett volna megkopni a társadalmi igazságosságért harcoló gerillák képe. Ugyanis a FARC,
hogy finanszírozni tudja magát, beszállt a 70-es évektől az országot letaroló kokainbizniszbe.
Igen, Pablo Escobar országában még a kommunista gerillák is kokainnal üzleteltek.
A FARC és szövetségesei legnagyobb befolyása idején az ország nagyjából 40 százalékát
tartotta kézben, főleg a déli dzsungellel borított területeken. Csakhogy a FARC egyre többek
szemét kezdte csípni. A sorozatos emberrablások ellen több szélsőjobboldali paramilitáris
szervezet alakult, akik felvették a kesztyűt a gerillákkal szemben, és a csoportok kegyetlen
mészárlásokat rendeztek egymással szemben, amelynek nem egyszer a vidéki lakosság esett
áldozatául.
A helyzet jól példázza, hogy olykor mennyire nem volt ura a kolumbiai kormány az eseményeknek.
Az idő előrehaladtával az USA egyre több katonai erőforrást és segítséget nyújtott a kolumbiai
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Külügy
hadsereg számára. A kétezres évek végére a FARC nagyon visszaszorult, de még így is nagyjából
8000 harcosa maradt.

A béke kapujában
A FARC rohamosan meggyengült az utóbbi időben, egy éve egyoldalú fegyverszünetet hirdetett.
Válaszul a kolumbiai kormány felhagyott a gerillák táborainak bombázásával. Juan Manuel Santos
delegációja pedig, Kuba közvetítésével, 2012-ben megkezdte a béketárgyalásokat a FARC vezetőivel.
A gerillák megadásának feltétele többek között, hogy az államnak nagy összegeket kell
befektetnie a vidék infrastrukturális fejlesztésébe, a FARC legális politikai szervezetté alakulhat,
valamint amnesztiát kaphatnak a gerillacsoport harcosai. Cserébe a FARC segít a kokain és
kender ültetvények felszámolásában és az ország aknamentesítésében. A békeegyezményt
október másodikán népszavazással ratifikálhatják.
Az egyezmény kritikusai szerint a Santos elnök által propagált béke túl nagyvonalú a gerillákkal
szemben, akik számos háborús bűncselekményt elkövettek, és inkább a FARC teljes megsemmisítését támogatnák. Mindezek tükrében azonban a békeszerződés esélyt nyújthat Kolumbia
számára, hogy az ország történelmében talán először megízlelje a béke ízét.

Írta: Kovács Levente
Forrás:
Killing Pablo: https://www.nytimes.com/books/first/b/bowden-01pablo.html (utolsó letöltés:
2016.10.01.)
Vége a több mint 50 éve tartó háborúnak: fegyverszünetet hirdetett a kolumbiai FARC:
http://hu.euronews.com/2016/08/29/vege-a-tobb-mint-50-eve-tarto-haborunak-fegyverszunetet-hirdetett-a-kolumbiai (utolsó letöltés: 2016.10.01.)
Szétszakadhat a FARC a kolumbiai kormánnyal kötött béke miatt: http://hirpress.hu/index.
php?pg=cikk&id=36790 (utolsó letöltés: 2016.10.01.)
Colombia y las FARC firmarán la paz el próximo 26 de septiembre: http://www.elmundo.es/
internacional/2016/09/03/57ca1710268e3e067a8b4583.html (utolsó letöltés: 2016.10.01.)
Una conferencia para afianzar el pacto de paz: http://www.elmundo.es/internacional/2016/09/17/57dc873ee2704e2b4e8b4662.html (utolsó letöltés: 2016.10.01.)
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Földalatti atombomba
kísérletek Észak-Koreában

Új típusú robbanófejeket teszteltek a kommunista
országban
A Richter skála 5,3-as erősségű rezgést mutat. Földrengés? Csak
Észak-Korea ünnepli a kommunista rezsim 68. születésnapját. Ez
már az ötödik kísérleti atomrobbantása a diktatúrának, ami lassan
atomhatalommá válik. Pak Gun Hje, dél-koreai elnök elítélte az akciót, valamint
Szeptember 9-én Észak-Korea végrehajtotta az ötödik atomrobbantását, a rengést a
környező országok és az európai műszerek is érzékelték. Valószínűleg ez volt az eddigi
lesz egy hatodik kísérlet is. A kísérleti robbantásokat 2006-ban kezdték. Idén januárban pedig a
legutóbbi teszt során műholdat is felbocsájtottak egy tiltott ballisztikusrakéta-technológiával.
A kísérleteket az ország észak-nyugati területén (Punggye) végzik, a föld alatt. A 2006-os robbantáskor a kibocsátott energia kevesebb, mint tizede volt a Hiroshimainak. Ezek után egyre
nagyobb erejű robbantásokat végeztek és különböző újításokat vezettek be, aminek következtében a szeizmikus mérések 4,3-as értékről egészen a mostani, 5,3-as értékig kúsztak fel.
Eközben az észak-koreai állami média szerint a saját hidrogénbombájukat is kifejlesztették, és
a bombák miniatürizálását is próbálják megoldani. A mostani robbantást is egyfajta „innováció”
övezte – derül ki Phenjan nyilatkozatából. A robbantás egy új típusú robbanófej letesztelésével
járt, ami az észak-koreai főváros szerint sikeresen zajlott.
Pak Gun Hje, dél-koreai elnök, a nemzetközi közösség és az ENSZ Biztonsági Tanácsa is szigorúbb szankciókat vezetnének be Észak-Koreával szemben. Barack Obama emellett kiterjesztené
az atomvédelmét Dél-Koreára is. A dél-koreai elnök Obamával való telefonbeszélgetése során elmondta, Szöul „minden lehetséges eszközt” bevet, hogy Észak-Korea lemondjon az atomhatalmi
törekvéseiről, emellett Kim Dzsong Un-t mániákusnak nevezte. A Rodong Szinmun, észak-koreai
lapban olvasható nyilatkozat szerint az ország atom-és katonai hatalommá vált, így képesek csapást mérni az Egyesült Államok kontinentális részeire is, és leszámolni az amerikai imperialistákkal. Sajnos nem áll rendelkezésünkre elég információ ahhoz, hogy biztosan megállapíthassuk,
érdemes-e tartani a kommunista diktatúra bombáitól vagy, hogy kiszámíthassuk, mi lehet Kim
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legerősebb robbantása a lassan atomhatalommá váló Észak-Koreának, és nem kizárt, hogy

Külügy / Ajánló
Dzsong Un tervének következő lépése. A régió országai ugyan hozhatnak biztonsági lépéseket a
kommunista rezsimmel szemben, azonban azt senki sem tudhatja, hogy ha befejeződnek a kísérleti robbantások, akkor mi lesz élesben.

Írta: Gál Flóra
Forrás
Bármikor újra atombombát robbanthat Észak-Korea: http://www.origo.hu/nagyvilag/20160912-barmikor-ujra-atombombat-robbanthat-eszak-korea-del-korea.html (utolsó letöltés: 2016.10.01.)
Itt a bejelentés: tényleg atomot robbantott Észak-Korea: http://hvg.hu/vilag/20160909_Itt_a_bejelentes_tenyleg_atomot_robbantott_EszakKorea (utolsó letöltés: 2016.10.01.)
Észak-Korea nukleáris fegyvereinek hatósugarába kerülhet az USA: http://kitekinto.hu/2016/09/20/europan-kivul/eszak-korea-nuklearis-fegyvereinek-hatosugaraba-kerulhet-az-usa/ (utolsó letöltés: 2016.10.01.)
Újabb nukleáris tesztet hajtott végre Észak-Korea: http://hu.euronews.com/2016/09/20/ujabb-nuklearis-tesztet-hajtott-vegre-eszak-korea (utolsó letöltés: 2016.10.01.)

Csoda Tanoda
A szív-csak-rád vár!

Helytelen hasonlat lenne úgy bemutatni a tanodai életet, mint egy több helyen léket kapott,
nyílt tengeren süllyedő hajóból tenyérrel, kanalakkal meg lyukas lábasokkal vizet meregetők
elkeseredett tevékenységét. Megfelelőbb analógia, ha úgy próbáljuk lefesteni, mint a kisebb,
fejletlenebb településeken lassítás nélkül tovarobogó vonatra menet közben utasokat felsegítők
megfeszített munkáját, ahol egyesek a szerelvényről nyújtják a kezüket, míg mások futnak
mellette és feltolják azokat, akikre nem vártak. Legalábbis a kedvezőbb forgatókönyv esetén.
Létezik persze világosabb, általánosságban is elfogadott definíció, ami szerint a hátrányos-,
vagy halmozottan hátrányos és/vagy roma származású gyerekek hátránykompenzációját állami
intézményeken kívül, de azokkal szorosan együttműködve, többnyire civilek által megvalósított
kezdeményezéseket nevezzük tanodának. Az országban, sajnálatos módon, nagyon sok helyen
„bevett gyakorlat”, hogy a tanulási-, figyelem-, vagy esetenként magatartásszabályozási zavarral
küzdő gyerekek szükségleteit takarékossági, kényelmi, vagy felkészületlenségi okokból nem
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veszik figyelembe, így azok fokozatosan kiesnek a rendszerből, és megfelelő képzettség hiányában
esélyük sem nyílik a kitörésre. A festői környezetben, magas hegyek között elterülő Csobánkán
egy óvónő, egy antropológus és néhány helyi segítő, illetve szülő válasza erre a problémára az
volt, hogy 2012 szeptemberében a maguk kezébe vették a sorsukat, és létrehozták a Csobánkai
Tanodát (Csoda), amit egy évvel később már egy alapítvány is felkarolt. Úgy látták, a gyerekek
képességeik alapján jobban is teljesíthetnének, csak valahol homok került a gépezetbe. Ennek
ellenére nem lehetetlen vállalkozás, hogy együtt sikerül leküzdeni a hátrányokat. Mára jócskán
kinőtte magát ez a kezdeményezés. Megsokasodtak a gyerekek és az önkéntesek is. Egyre több
területen mélyültünk el, s megannyi tapasztalattal a hátunk mögött, ugyanazzal a lelkesedéssel
és elszántsággal próbáljuk megvalósítani a személyre szabott céljainkat – egyeseknél ez a
tanulmányi átlag javítása, másoknál a bukás elkerülése, de a kevésbé számszerűsíthető önbizalomhelyreállítási programunk talán a legfontosabb mind közül.
Csobánka nem a világ végén van, mégis csak a szerencsésebb, vagy vállalkozóbb kedvű
gyerekeknek adatik meg a lehetőség, hogy kitegyék onnan a lábukat, és ez a kimozdulás sem
terjed a Szentendre-Pomáz, vagy esetleg Római fürdő-Westend tengelynél távolabb. Épp ezért
szervezünk kulturális programokat is, és közösségi napokat, hogy tágítsuk a világképüket, új
dolgokat mutassunk. Sőt, a Tanodában az integrált oktatás megvalósításáért is sokat teszünk
azzal, hogy cigány és nem-cigány gyerekek előtt is nyitva állnak a kapuk: akinek csak szüksége
van segítségre, amíg bírjuk szusszal, jöhet, családi háttértől, származástól függetlenül.
És ezzel meg is érkeztünk az egyik alapvető problémához: a Tanoda egyik legfőbb pillérét a
nélkülözhetetlen önkéntesek jelentik, akik magukat nem kímélve, hetente egyszer megjárják
a Budapest-Csobánka vonalat, és biztosítják, hogy ne aludjon ki a láng, reményt adnak a gyerekeknek és a szülőknek is, hogy van kiút, és lehet bízni az „idegenekben” is. A kereslet egyre
nő, a kínálat viszont - sajnálatos módon - nem igazodik ehhez, így egy-egy emberre egyre több
feladat hárul, ami hosszútávon az önkéntesek „elhasználódásához” vezethet, és ezzel együtt a
hatékonyság csökkenéséhez, ami még ha nem a gyerekek jövőjéről lenne szó, akkor is komoly
problémát okozna, de hát pont ez forog itt kockán! Ezért, ha a cikk végére érve úgy érzed,
kedves olvasó, hogy szívesen segítenél ebben a küldetésben, ha szereted a gyerekeket, vagy érdekel a civil szervezetek világa, ha új élményekre vágysz, jelentkezz, mert szükségünk van Rád!
Lájkolj, és írj üzenetet – 100%-os válaszadási arány, 1 napos válaszadási idő, garantált élmény:
https://www.facebook.com/CsobankaiTanoda/

Írta: Szakonyi Márton

27

Ajánló

Aranyélet

Kritika az első évadról
Mostanában sok helyen olvasom azt az állítást, miszerint a filmeknek vége, a sorozatoké
a jövő. Ezt azért erős túlzásnak érzem, de tény és való, hogy van alapja. Az utóbbi években
olyan erős mezőny alakult ki a sorozatpiacon, amit 10-20 évvel ezelőtt nehezen tudtunk volna
elképzelni. Most már ott tartunk, hogy egyáltalán nem ciki, ha Kevin Spacey, vagy akár Matthew
McConaughey főszerepet vállal egy sorozatban. Sőt, az utóbbi időben egyre több A-kategóriás
színész jelenik meg minisorozatokban.
A sorozatpiac felértékelődéséhez nagyban hozzájárult az HBO, ami a ’90-es évek végén látta
meg a lehetőséget a több epizódos produkciókban, és azóta számos jobbnál jobb szériát tett le
az asztalra.
Az HBO 2011-ben még tovább ment, és létrehozta az HBO Europe Original Programming-ot,
hogy európai, saját gyártású sorozatokat támogassanak és sugározzanak. Ennek köszönhetően, Magyarországon az utóbbi öt évben már három kifejezetten jó szériát készítettek el és
mondhatni, a magyar sorozatipar zászlóhajójává váltak. Ez a három, folytatásos alkotás időrendben a Társas játék, a Terápia és az Aranyélet. Azt gondolom, hogy aki szereti a sorozatokat,
annak mind a hármat érdemes megnéznie, mert a magyar mozgóképpiacon egyedülállóan jó
darabok. A három közül az utóbbiba fektették a legtöbb energiát és pénzt, aminek meg is lett
az eredménye, hiszen összehozták a magyar szériák történetének egyik forradalmi alkotását,
amivel hatalmas sikert arattak. Igen, ezek nagy szavak, de azt gondolom, hogy az Aranyélet
megérdemli ezeket a jelzőket, mert annak ellenére, hogy még bőven van hova fejlődnie, és még
mindig nem üti meg a nyugati sorozatok szintjét, egy nagyon színvonalas és élvezetes sorozatról beszélhetünk. Novemberben jön a második évad, úgyhogy aki még nem nézte meg az első
évadot, annak van egy kis ideje „behozni a lemaradást”.
Az Aranyélet egy ízig-vérig magyar sztori „hollywoodi köntösbe” öltöztetve. A történet középpontjában egy négyfős család áll, akik egész életüket egy mocsárra építették fel, amiben
bármikor elsüllyedhetnek. A családfő (Thuróczy Szabolcs) és felesége (Onódi Eszter) mindig
a kiskapukat és a korrupt utat választották nem éppen alacsony életszínvonaluk fenntartása
érdekében. Ezt a létfenntartási stratégiát sajnos gimnazista fiúk is (Olasz Renátó) eltanulta,
valamint lányuk (Döbrösi Laura) életére is rányomta a bélyegét. Mi, nézők, akkor kapcsolódunk
be a család életébe, amikor ez az „aranyélet” elkezd összeomlani. Az egyik legjobban megírt
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magyar sorozatnak tartom ezt a szériát. A történet szépen, fokozatosan az első résztől épül
fel, egyre jobban bontja ki a belső és külső konfliktusokat a családtagok életében. Mindenkit
egyre jobban megismerünk, és kiderül, hogy ebben a történetben nincs fekete és fehér, csupán
szürke. Itt mindenkiben vannak jó és rossz tulajdonságok egyaránt, az már rajtunk múlik, kivel
fogunk tudni azonosulni. A sorozat látványvilága kiváló lett. Végre nem a jól megszokott fakó,
magyar szappanoperákra jellemző jellegtelen színek köszönnek vissza, hanem egy nagyon igényes, szinte már nyugati minőségű képi világ.
Végül, de nem utolsó sorban, a színészekről röviden: A családfőt Thuróczy Szabolcs, feleségét Onódi Eszter, és a család jó barátját, a történet egyik kulcsszereplőjét Hollós Endrét pedig
Anger Zsolt alakítja. Mindhárman bizonyították már karrierjük során, hogy nagyon tehetséges
színészek, ennek megfelelően itt is kihozták magukból a maximumot. Akik igazi meglepetések
voltak, a család gyerekeit játszó Döbrösi Laura és Olasz Renátó, akik kevés tapasztalatuk ellenére kiválóan alakítottak. Döbrösi már az Aranyélet előtt is szerepelt a képernyőn, például a
szintén HBO által jegyzett Társas játékban, de mindkettőjüknek ez volt az első igazán komoly
filmes szerepe. Mindannyian remekül játszottak, ami nem csak róluk, hanem a többi mellékszereplőről is elmondható. Remélem sikerült meghozni a kedveteket ehhez a remek sorozathoz.
Az Aranyélet, véleményem szerint, az eddigi legjobb magyar sorozat, és remélem, hogy a második
évadban sem fogok csalódni, ahol még jobban elmélyülhetünk a család „aranyló-rohadó” életében és
újabb izgalmakban lehet részünk.

Írta: Béres Bence
www.origo.hu
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