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Kedves Olvasók!
Sok idő telt el azóta, hogy az
utolsó TátKontúr lapszámát a kezetekbe vehettétek. Sajnos bennünket is utolért a gazdasági válság,
így sokáig kérdéses maradt, hogy
milyen formában folytathatjuk
tovább a működést. Szerencsére
a helyzet rendeződni látszik, így
reményeink szerint a továbbiakban
már a megszokott rendszerességgel
olvashatjátok a lapot.
Újonnan megválasztott főszerkesztőként mindenek előtt
szeretném megköszönni Nyeste Krisztina, korábbi főszerkesztő
munkáját, valamint segítségét. Remélem, hogy sikerül megőrizni a
lap azon sajátosságait, amelyek a múltban sikeressé tették az újságot.
Jelen számban kettős célt tűztünk ki magunk elé. Egyrészt
fontosnak tartottuk, hogy minden olyan eseményről beszámoljunk, amely az elmúlt szemeszterben kiemelt jelentőséggel bírt a
Kar életében. Így olvashattok beszámolót mind a Góyatáborról,
mind a Gólyabálról, valamint a TáTK-sok 2013-as Őszi Gyűléséről is. Másrészről törekedtünk arra, hogy egy adott témát több
szempontból is bemutassunk számotokra. Ezt szolgálja egyrészről, hogy egyes rovatok keretében kiemelten foglalkoztunk
egy-egy kérdéskörrel. Ebben a lapszámban például a Terítéken a
tudomány rovat a mesterséges megtermékenyítést, a klónozást
és az abortuszt érintve olyan kérdésköröket jár körül, amelyeket hagyományosan az orvostudomány keretei között tárgyalnak,
mégis számot tarthatnak társadalomtudományi érdeklődésre is.
Remélem, hogy szívesen forgatjátok ebben az évben is a
lapot. Véleményeteket, meglátásaitokat és tanácsaitokat mindig szívesen látjuk. Amennyiben pedig szeretnétek valamilyen
témában cikket írni, akkor írjatok a tatkontur@gmail.com címre!
Sikerekben gazdag vizsgaidőszakot kívánok mindenkinek!
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Fiatalok a közéletben
Újítás a TátKontúrban! Mégpedig a KÖZelítőn belüli új sorozatunkkal
amely olyan közéleti személyiségeket mutat be nektek, akik fiatal koruk
ellenére már nagyban hozzájárulnak a helyi és országos politikához. Fontosnak tartjuk, hogy megismerkedjetek velük, pártpolitikától függetlenül. Az
interjúalanyok kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy ne csak egy
befutott politikust lássatok, hanem színes egyéniségeket is.
Első alkalommal Barabás Richárdot kérdeztük arról, hogy egy színész
mihez kezd a politikában.
TK: Röviden bemutatkoznál az olvasóknak? Mit érdemes
rólad tudni?
BR: Nehéz kérdés. Vajon most általánosságokat kell válaszolnom,
úgy mint 26 éves vagyok, három éve diplomáztam a Színház- és
Filmművészeti Egyetemen mint színész, most szeptembertől pedig ugyanitt kezdem a DLA-t (ami a művészeti doktorit jelenti),
vagy pedig inkább arról, hogy mennyire őszintén szeretnék egy
olyan világban élni, ahol az emberek nyitottak, mosolygósak és
mindenki megvalósíthatja az álmait?

TK: Hogyan kerültél kapcsolatba a politikával?
BR: Tavaly decembertől részt vettem a Hallgatói Hálózat
munkájában. Próbáltuk felhívni az emberek figyelmét az oktatás fontosságára, az egyetemek nehéz helyzetére és a kormány
ezzel kapcsolatos hazugságaira. Aztán rá kellett döbbennem,

TK: Friss emberként minden lehetőséged megvan, hogy valami új, vagy eltérő szemléletet mutass. Vannak már ilyen
jellegű terveid?
BR: Csak ilyen terveim vannak. Olyan országot szeretnék,
ahol a politika nem szitokszó. Olyan országot, ahol a politikusok tényleg az embereket képviselik, és ahol a lehető legtöbb
ember megtalálja az ízlésének megfelelő képviseletet. Nagyon
unom, hogy a populizmus uralja az országot, a politikát és az
emberek ízlésvilágát. Szakmaiságot szeretnék. Az érintettek
bevonását a döntéshozatalba. A korrupció felszámolását. Azt,
hogy mindenki egyenlő lehetőségekkel bírjon, függetlenül attól, hogy honnan jött és mik voltak a szülei.
TK: Az aktív politizálás mellett azért marad időd másra is?
BR: Remélem, hogy lesz!
Nagyon érdekel a kultúrafinanszírozás, meg egyáltalán a
kultúra helyzete, a kultúrpolitika és az, hogy ezek hogyan
függnek össze egymással, és
hogyan segítik például a helyi
közösségek megerősödését.
Ebből írom majd a doktori
disszertációmat.
Emellett
persze szeretek olvasni, sorozatokat nézni, számítógépes
játékokkal játszani, politizálni (igen, erre még a szabadidőmből is sokat áldozok), színházat nézni, zenét hallgatni és végül,

››

Fotó • 168ora.hu

TK: Miért a politikát választottad tehetséged kibontakoztatására?
BR: Bizonyos értelemben inkább fordítva történt. Persze
mindig érdekelt a politika, de úgy voltam vele, hogy színész
vagyok, az arcomból élek, nem adhatom ilyesmihez a nevem.
De közben olyan dolgok történtek Magyarországon, amik
mellett már lehetetlen volt szótlanul elmennem. Előbb civilként igyekeztem tenni valamit, majd rájöttem, hogy ha meg
akarjuk változtatni, nyitottabbá és partnerré akarjuk tenni a
politikát, akkor nekünk, mindennapi embereknek vállalnunk
kell a felelősséget, ki kell merészkedünk erre a nehéz terepre.

TK: Miért pont a PM?
BR: Egyszerű a válasz: borzasztóan zavart, hogy
az LMP mennyire húzódzkodik még a szövetségkötésnek gondolatától is, miközben az ország legfontosabb kérdése ma az,
hogyan tudjuk elzavarni Orbán Viktort. Ehhez viszont nélkülözhetetlen szövetségek megkötése, így amikor az LMP kettészakadt, és minden olyan politikus, aki számomra hiteles
volt, akik miatt szerethetőnek tartottam az LMP-t, kilépett,
és megalapította a Párbeszéd Magyarországért Pártot, számomra sem volt kétséges, hogy melyik az az új, innovatív és
valódi szakmaiságot biztosító politikai erő, akikhez csatlakozni
kívánok
Fotó • szinhazitizperc.blog.hu

A színház és a politika színpadán is megállja a helyét.

hogy a kormány annyira hallja és hallgatja meg az
érintettek véleményét, mint egy átlagos vastagságú téglafal, akkor beljebb kell menni, mert kívülről szinte lehetetlen lesz változtatni ezen a politikai kultúrán. Új színt, új hangot kell mutatni.
Ezért kiléptem a HaHából és beléptem a PM-be.
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de nem utolsó sorban a barátaimmal sok időt tölteni, bár
sajnos erre sosem jut elég.
TK: Milyen nagyszabású terveid vannak a jövőre nézve?
Mit szeretetnél csinálni, ha esetleg ráunnál a politizálásra?
BR: A dolgok jelenlegi állását nézve egyhamar nem fogok

ráunni. Nagyon sok tennivaló áll előttünk, ha egy minden
tekintetben modern, élhető és barátságos Magyarország megteremtése a célunk. Ha pedig mégis, akkor… őszintén szólva
nem tudom. Ezen a hídon is akkor kell majd átmenni, amikor
odaértünk.
Aruwa Eszter

Színes lépcsők a Lágymányoson

Fotó • RosztovBlog

A Lágymányosi Érdekképviseleti Közösség (LÉK) minden félévben számos
tervvel áll elő, melyek fő célja, hogy élhetőbbé tegyék a campust a diákok,
tanárok és dolgozók számára. Az idei év egyik kiemelkedő projektje az
Északi Épület előtt található lépcsők színesre festése. Ehhez szeretnénk
a te segítségedet is kérni!

egyetem diákjai dönthetünk majd. Úgy gondoljuk, naponta több ezer ember életébe vihetünk
üde színfoltot ezekkel a lépcsőkkel.
Az épületben és környékén végbemenő változások elfogadtatásához minden egyes alkalommal három kar dékánjainak beleegyezését
A LÉK a Hallgatói Hálózat 2010 óta létező lágymányosi sejtje, kell kérnünk, mely eddig viszonylag zökkenőmentes volt. Ez
alkalommal Surján Péter, a TTK dékánja azonban azon a vélemely a felsőoktatás helyzetén és különböző egyetempolitikai
ményen volt, hogy ő és dékántársai nem jogosultak dönteni
kérdéseken túl helyi ügyekkel is kiemelten foglalkozik. Így az
előző évben többször is írtunk különböző pályázatokat azért, arról, hogy díszítheti-e színes pöttyökből kirakott Maslowhogy a diákok ötleteit felhasználva megkezdjük az épület- piramis a főbejárat lépcsőjét, mivel ő a HÖK-öket tartotta illetékesnek a kérdésben, mint a hallgatói vélemények elsőszámú
együttes szépítését, praktikusabbá tételét.
Nem ez az első próbálkozásunk arra vonatkozóan, hogy szócsövét. A LÉK szerint azonban a HÖK megszavazásakor a
a három kar diákjai közös munkán keresztül kerülhessenek hallgatók nem mérlegelhették, hogy arra a jelöltre szavazzanak,
közelebb egymáshoz. Emlékezzünk csak a Lágymányosi Közös- aki támogatja egy lépcső lefestését, vagy olyanra, aki ellenzi
ségi Kertre, melyet a tavaszi félévben a hoztak létre TTK-sok az átalakítást, ugyanis akkor még föl sem merült az ötlet, ráadásul számos fontosabb szempontjuk is lehetett a szavazó
és TáTK-sok a Füvészkerttel közreműködve az északi és a déli
épület közötti területen gyümölcsfákból és különböző dísz- hallgatóknak. Ezért arra gondoltunk, petíciót indítunk, hogy
akiknek tetszik az ötletünk, ilyen
növényekből. Tavalyi találkozóinkon
módon hallathassák hangjukat. Miszületett ötleteink között szerepelt
vel a festés előreláthatólag számos
továbbá például a külső biciklitároló
más átalakítással együtt leghamarabb
megépítése, az északi épületben egy
a tavaszi félévben valósulhat meg,
bútorozott közösségi hely kialakítása,
ezért arra kérünk titeket, hogy ha távalamint az északi campus előtti terümogatjátok a festést, látogassatok el a
let színesebbé tétele is. Ez utóbbihoz
www.facebook.com/lagymanyosi.lepcso
az inspirációt a Színes Város köztérszíoldalra, és írjátok alá petíciónkat.
nesítő csoport számos, az országban
Ha szabad utat kapunk, a te
végrehajtott átalakítása jelentette.
jelképed is fent lehet a lépcsőn, leÖtletünkkel megkerestük a
gyen szükségletek teteje a bicikli,
csoportot, akik támogatásukról
az internet, a szerelem, vagy bármi
biztosítottak minket.
LÉK-esek munkában
más. Ötleteiddel bizalommal keJúniusban egy cégtől elegendő
mennyiségű festéket is kaptunk, a további költségeket a LÉK ress minket a szervezodj@gmail.com vagy a www.facebook.com/
fedezné pályázati pénzből, illetve közadakozásból. Csernák torjukmegajeget oldalon! Facebook-oldalunkon mindig megJanka és Murányi Klára grafikusok elkészítették azt a tervet, találhatjátok az aktuális találkozóink időpontját, helyszínét.
mely lehetővé teszi, hogy mindenki érdeklődési körének meg- A festést egy nagy közösségi esemény keretében képzeljük el,
felelő szimbólumokkal találkozzon nap mint nap előadásra ahol mindenki részt vehet majd a munkában, és figyelemmel
menet. A koncepció egy hullámvonalban elhelyezkedő, szi- kísérheti a mű elkészültét.
Reméljük, ott találkozhatunk!
várvány színeiben pompázó Maslow-piramisról szól, melyek
Chani
szimbólum formájában megjelenített lépcsőfokairól mi, az
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Új elnök
a Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület élén
2013. 09. 24.-én rendkívüli tisztújító közgyűlést tartott a Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület. A korábbi elnök,
Bugarszki Zsolt levelében indokolta lemondását. Az elmúlt egy évben sokat tartózkodott külföldön, októbertől pedig a Tallini
Egyetem diákjait fogja tanítani. Zsoltnak ezúton szeretnénk megköszönni az oktatói és elnöki munkáját.

A Hilscher Egyesületről dióhéjban:
A Hilscher Egyesület 20 évvel ezelőtt azzal a céllal jött létre, hogy
támogató közössége legyen az ELTE szociálpolitikus hallgatóinak és
Hegyesi Gábor az Egyesület új elnöke
oktatóinak.
Az Egyesület célja, hogy olyan aktív szakmapolitikai szereplővé váljon, amely képes formálni a közéletet és a szakma értékeinek mentén befolyásolni a társadalom szociálpolitikai gondolkodását. Részt vesz a társadalmi kérdések nyilvános diskurzusaiban, törekszik arra, hogy állásfoglalásait, elemzéseit a megfelelő kommunikációs csatornákon eljuttassa, mind a szakmai, mind
pedig a széles értelemben vett közvéleményhez.
Olyan szakmai közösséget kínál, ahol a fiatal szakemberek lehetőséget kaphatnak a megjelenésre, tanulhatnak a tapasztaltabb kollégáktól, részt vehetnek a napjainkban zajló szakmapolitikai események alakításában. Az ELTE Társadalomtudományi
Karán korábban végzett kollégák pedig olyan közeget találhatnak, ahol megvalósíthatják szakmai elképzeléseiket, hangot adhatnak szociálpolitikai véleményüknek. Munkájukat az Egyesület erőforrásokkal, nyilvánossággal és reményeink szerint egy
pezsgő szakmai közösség légkörével tudja támogatni.
Szakmai műhelyeinkben az Egyesülethez csatlakozó fiatal szakemberek, hallgatók tapasztaltabb kollégák mellett dolgozva
vehetnek részt napjaink szakmapolitikai tevékenységeiben.
Forrás
www.hilscher.hu
Kis Diána

Fotó • www.facebook.com/ELTEtatk

Egy jelölés érkezett, s Hegyesi Gábort egyhangúan megválasztották az egyesület új elnökének. Programjában hangsúlyozta, hogy
legfőbb célja az értékmentés. Szeretné elérni, hogy az egyesület minél több volt hallgatót elérjen és tagként üdvözölhesse őket
soraiban.
Ösztönözni kívánja a gyakorló szociális munkásokat és szociálpolitikusokat, hogy a szakma alapértékeihez híven képviseljék a
klienseiket, az őket kedvezőtlenül érintő döntésekkor foglaljanak
állást.
Kiemeli a szakmai együttműködést a 3SZ-szel, a Társadalomtudományi Kar tanszékeivel, oktatóival, hallgatóival. Ezen kívül az
egyesületnek törekednie kell, hogy minél több civil szervezettel is
partneri viszonyt tudjon kialakítani.
Hilscher Rezső életművének megismertetése a hallgatókkal,
valamint a köztudattal ugyanolyan fontos, mint az egyesület
által gondozott kiadványok nyomtatásban való megjelenése.
Ehhez megfelelő forrás szükséges, amit pályázatok útján kíván
előteremteni.
Sikeres munkát kívánok az új elnökségnek, valamint a frissen
megválasztott új elnöknek, karunk tanárának, Hegyesi Gábornak!
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A tudományos kutatás
apoteózisa
- és az ehhez vezető út

Azokban az esetekben, amikor az ötletet tett is követi, sokan
szembesülnek a kutatás magas költségigényével és a forrásszerzés (és allokáció) nehézségeivel. A rendelkezésre álló
pályázati lehetőségek ismertetésével ez a cikk a kutatások
menedzselésében kíván segítséget nyújtani.
A Társadalomtudományi Kar igyekszik forrásokat biztosítani a tehetséges és motivált hallgatók számára kutatásuk
finanszírozásához: a félévente kiírásra kerülő tudományos
és szakmai ösztöndíj pályázatokon (a következő leadása októberben esedések) elnyert összegek segítséget nyújthatnak
egy tudományos kutatómunka lebonyolításához. Azonban
az elmúlt időszakban a felsőoktatást érő forráselvonások a
karok lehetőségeit is szűkítették: félévről félévre egyre kisebb
összeg fordítható a tudományos és szakmai tevékenységek
támogatására.
Ennek okán célszerű és hasznos lehet alternatív finanszírozási források után nézni a kutatás megkezdése előtt: erre
több civil szervezet, alapítvány, illetve intézmény biztosít

Fotó • sxc.hu

Fotó • sxc.hu

Sok hallgatóban merül fel tanulmányai során legalább egyszer, akár az
ötlet szintjén is, hogy - a későbbi előmenetel minél zökkenőmentesebb
biztosítása érdekében - tudományos kutatást végez, és azt egy Tudományos Diákköri Dolgozat keretében prezentálja, és/vagy publikálja
valahol.

ilyen lehetőségeket. Ezek közül az egyik a Balassi Intézet: honlapján időről időre számos, a kutatáshoz szükséges szakmai
tapasztalat megszerzését szolgáló pályázati felhívás jelenik meg.
A Nemzeti Kiválóság Program keretein belül elsősorban a
mesterképzésben tanulók, valamint a doktoranduszok talál-

hatnak kedvező ösztöndíj-lehetőségeket; akár
külföldi tanulmányút keretében tapasztalatok
megszerzésére is.
Az OTKA (Országos Tudományos Kutatási
Alapprogramok) is több, a tudományos életben
való előmenetelt támogató pályázatot hirdet:
ilyen a publikációs pályázat, mellyel elsősorban a már kész
szakmai munkák megjelentetését támogatják.

A kutatáshoz nem csak szorgalom, anyagi fedezet is kell
Amennyiben valamilyen innovációt ígérő kutatási tevékenységet folytat valaki, érdemes megpróbálnia az ELTE
Pályázati és Innovációs Központja által évente kiírt Hallgatói
Ötletpályázaton való részvételt: a legjobb pályázatok a
pénzbeli díjon kívül az ELTE Innovációs Napján is prezentálhatják munkájukat, ahol a vállalati szféra számos prominens szereplője képviselteti magát.
Azonban az egyénileg benyújtott pályázatok tárháza
sokkal kisebb, mint a valamilyen szervezet, alapítvány segítségével pályázható lehetőségek köre. Ezért (is) érdemes
csatlakozni valamilyen szakkollégiumhoz, civil szervezethez, alapítványhoz, hiszen ennek keretein belül – közösen
benyújtva a pályázatokat – több forrás áll rendelkezésre a
kutatások támogatására. A Visegrádi Alap, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, valamint a Pályázatfigyelő oldalán is találhattok hasznos, a tudományos munka során használható
pályázati lehetőségeket.
Tóth Rita
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A lehetőségek felkutatása
A hasznos és haszontalan szakok az utóbbi időkben alaptalanul propagált mítoszát könnyen romba dönthetjük, ha számba vesszük, milyen
gyakorlati tudással ruház fel minket az egyetem, bármelyik karán is
tanulunk. Kérdés, hogy idejében felismerjük-e ezeket a lehetőségeket,
és idejekorán aktív résztvevőivé válunk-e az egyetemi tudományos-, és
közéletnek

Fotó • edsaplan.com

kat élesben, ha nem szerveződünk baráti társaságból lelkes amatőr kutatócsapattá, ha nem
használjuk fel az itt megszerzett tudásunkat
óraszervezésre, ha a vizsgaidőszakban leadott
dolgozatokon kívül sehol máshol nem hallatjuk
hangunkat, akkor voltaképp az általános iskola
meghosszabbított verzióját élvezhetjük, ahova
Ma Magyarországon számos akadállyal szembesülhetnek még a bejárás sem kötelező.
A feltételek viszont adottak, hogy jól érezzük magunazok, akik a kutatói életpályamodell követésével szeretnék
szakmai fejlődésük és előmenetelük megfelelő hátterét bizto- kat. Az egyetem tárt karokkal kell, hogy várja a diákok kezdeményezéseit, kapcsolat tehát korántsem olyan egyoldalú,
sítani. Ha a végzettséghez köthetőnek tekintjük az életpálya
szakaszait, elmondható, hogy a felsőoktatás tömegképzés-jel- mint az elsőre tűnhet. Az intézmény attól válik organikus,
legének erősödése miatt a doktori iskola elvégzése vált azzá folyamatosan fejlődő, fiatalos tudásközponttá, ha mindena privilégiummá, melyet évtizedekkel korábban a diploma ki behozza az érdeklődési körének megfelelő témákat. Bár
ez mindannyiunk felelőssége, valójában közös érdek, hogy
megszerzése jelentett.
a kellemeset összekössük a hasznossal; hogy kapcsolatot
Ennek különböző társadalmi és egyetempolitikai okai
építsünk ki a civil szférával, hogy megfelelő kontrollját
vannak – azt hiszem, a továbbtanulás anyagi aspektusait sem
kell külön kiemelni ahhoz, hogy sejtsük, milyen keveseknek képezzük a gyakran kizárólag politikai célok által vezérelt
közigazgatásnak, hogy más tudományterületek képviselőivel is megismertessük munkánk gyümölcsét,
és esélyt teremtsünk az együttműködésre.
Világra szóló terveinket tesztelhetjük kicsiben is:
szakkollégistaként eltöprenghetünk azon, milyen lenne az ország, ha bázisdemokratikus döntéshozatallal
működne, egy diákokból álló önszerveződés tagjaként
azon, hogy milyen lehetőségeink vannak becsatornázni diáktársaink valódi igényeit, és milyen érzés ezeket
önerőből megvalósítani, HÖK-ösként pedig azon, mit
jelent felelősséget vállalni, és a néha nem is túl olaA munka világában is hasznosítható tudást szerezhetünk jozottan működő gépezeteket évről évre működésbe
adatik meg a lehetőség, hogy a választott szakterületükön hozni.
Ami pedig a (talán nem is oly távoli) jövőt illeti, néha tavalami kézzelfoghatót alkothassanak. De milyen lehetőségek
állnak azok előtt, akik, bár egyetemet végeztek, mégsem a ku- lán extrémnek tűnő álmainkat sem kell feladnunk, lehetünk
szociológusok, akik menő videójátékokhoz költenek sztoritatásból szeretnének megélni?
Sokan vannak, akik egy specifikus téma körüljárásán kí- kat. Lehetünk antropológusok, akik Albániában kutatják a
zoofíliát, vagy társadalomtudósok, akik a legújabb biológiai
vül más ablakokat is igyekeznek a világra nyitni. Szerencsére
nem csak a munkahelykereséshez szükséges papírok kiállítá- kutatások eredményeit próbálják beépíteni a kortárs paradigmákba – hogy csak néhány példát emeljek ki a közvetlen
sa az az egyetem egyetlen szerepe. Szeretek úgy tekinteni az
környezetemből.
alma materre mint egy éjjel-nappal nyitva tartó önkiszolgáló
A lehetőségek tárháza végtelen, hogy egyetemi éveinkből
étteremre, ahol előre megszabott feltételek teljesítése után
mindenki annyit pakol a tányérjára, amennyit bír, és még a kihozzuk a legjobbat… És te? Te mi leszel, ha nagy leszel?
zsebébe is tömhet ezt-azt elvitelre, ha a képzés ideje alatt vaForrás:
lami esetleg megfeküdte volna a gyomrát.
Hogy mit is értek ez alatt? A képzés maga csak egy keret, Csehó Julianna (2009): Doktori képzések, fiatal kutatók helyzete. Felsőoktatási MŰHELY (2): 57-70., (felvi.hu – Utoljára
melyet mindenki saját belátása szerint tölt fel tartalommal.
megtekintve: 2013. szeptember 22.)
Nem nagy büszkeség, ha azzal dicsekszünk, milyen könnyen
letudtuk későbbi munkaerő-piaci elhelyezkedésünk legmegChani
határozóbb három évét, hiszen ha nem próbáljuk ki magun-
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Gólyatábori élményeink
az utolsó megmérettetés
2013. július 24.-én több száz középiskolából elballagott diák várt izgatottan, arra várva, hogy megtudja, miként alakul a jövője, melyik felsőoktatási
intézmény lesz az, ahol folytathatja tanulmányait, szerez új barátokat és
élményeket.

Fotó • Tátkontúr

Ez a pár száz fiatal hol kitörő örömmel, hol beletörődő mosol�lyal fogadta: ez a bizonyos hely az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kara lesz. Akadt közöttük
olyan aki „bulikát” és hajnalig tartó kocsmatúrát látott maga
előtt, mások már a vizsgaidőszak rémképeivel tértek nyugovóra. Egy dolog biztos: minden gólya tisztában volt vele, hogy
élete új szakaszba ért.
Ezen új kezdet előtt azonban várt minket még egy meghatározó esemény, amely nem más, mint a TáTK-s gólyatábor.
Személy szerint régen éreztem magam annyira izgatottnak,
idegesnek, mégis feldobottnak, mint az utazás előtti reggelen.
Gombóccal a torkomban érkeztem a Keleti pályaudvarra. Hozzátenném a torkomban lévő góc a tábori napok alatt kétszer

A gólyákat sikerült bevonni az egyetemi életbe
akkorára növekedett, de ez már csak a fűtetlen szállásoknak
és a megállás nélküli indulóskandálásnak köszönhető. A vonatállomáson rengeteg velem egyidős, hol idegesen kezét tördelő, hol baráti körben nevetgélő fiút és lányt láttam. Persze
olyan is akadt köztük, aki már az első nyugtató „söröcskéket”
tartogatta markában. A rendezetlen tömegben aztán egyszer
csak megafonokba ordibáló fura frizurás srácok jelentek meg,
elsőre értelmetlennek tűnő indulókat ordibálva, és kértek
mindenkit: álljanak be a korábban kiosztott pólók színének
megfelelő kis csapatokba.
Bizton állíthatom, hogy ez a pillanat bizonyult a több
éjszakára nyúló esemény legmeghatározóbb pontjának. A
mienkkel azonos színben pompázó ruhadarabot szorongató kis társasággal találtuk szembe magunkat, akik ugyanolyan ijedt arckifejezéssel álldogáltak, mint jómagam,
továbbá megismerhettük csapatvezetőinket, akikre – ha

minden jól alakul- nemcsak e pár nap alatt, de
a beiratkozás néha „neptunosan” bonyolult szakaszában is számíthatunk majd.
Azt hiszem nem titok, hogy sok rémhír terjed szállóigeként az egyetemi gólyatáborokról.
Ezen információk bővelkednek alkoholban, rosszullétben, és
mentőautók szirénázó villogásában. Nos, habár az ELTE által
rendezett gólyaavatás során ez mind jelen volt, mégis különb
volt egyszerű lerészegedésnél. Fő céljául a csapatszellem kialakítását tűzte ki, és kijelenthetem, hogy a szervezők e szempontból profinak bizonyultak.
A fárasztó vonatozást követően, mely annyi átszállással
járt, hogy kezdtük azt hinni:„Átvertek minket, és valójában
sosem láthatjuk többé felkelni a napot”, végül mégis elértük
Salgóbánya eldugott erdejének faházait. Sajnálatos módon
félelmeink nem voltak teljesen alaptalanok a napfelkeltével
kapcsolatban, hiszen a tábor ideje alatt valóban nem volt alkalmunk élvezni az égitest nyújtotta előnyöket. Persze mi is
bizonyíthatta volna jobban a sikert annál, hogy eső, sár és
hideg kicsit sem tántoríthatta el vezetőinket a jobbnál jobb
programok megtartásától? Nem állíthatom ugyan, hogy a
vetélkedők sikere teljesen független volt a bennük lévő alkoholmennyiségtől, de mi mindet élveztük. Legyen szó a sütőrumra emlékeztető, torkot mardosó „rakéták” utáni úszásról,
kidobóról, foci és quidditch meccsekről, a fejtörőkben gazdag
kincsvadászatról vagy éppen a szédítő vodkaváltó versenyről.
Természetesen ezeken a kivételesen érdekes vetélkedőkön
kívül kulturális elfoglaltságaink is akadtak. Egy roppant „kifinomult” borkóstolót követően részt vehettünk a méltán híres Animal Cannibals koncertjén, illetve minden nap „Yolokás
bulika” állt rendelkezésünkre levezetés gyanánt, ahol a lemezlovas népszerűsége az elfogyasztott alkohol mennyiségével
egyenes arányban növekedett meg. Minden egyes reggelt új
izgalmak és kalandok, no meg persze egy kis fejfájás és émelygés lengett be, és minden hajnalban új élményekkel és barátokkal gazdagabban estünk be rideg ágyainkba.
Összegezve kijelenthetem, habár 3 nap kevés idő, az ELTE
magába szippantotta a gólyák nagy többségét, engem biztosan. Az értelmetlennek tűnő skandálások tiszta indulókká
lettek, a csapatunkban szégyenlősen álldogálók bajtársakká
váltak, a pólóink színe eszménnyé nőtte ki magát. Hazafelé
a vonaton pedig mi, gólyák, úgy éreztük új életünk kapujában,
hogy senki és semmi nem akadályozhat meg abban, hogy
magunk is részévé váljunk a legrégebbi magyar felsőoktatási
intézmény történelmének.
Lendvai Laura
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TáTK-sok Őszi Gyűlése
Az ősz legmenőbb állata a tehén!
Ismét eljött az alkalom, hogy a TáTK hallgatói megszállják
Ceglédet, és három napig kikapcsolódjanak, ismerkedjenek és
játszanak. Október végén a Nyugati pályaudvaron közel 100
fő várta az indulást, hogy „borjúként”, szervezőként, csoportvezetőként vagy akár logisztikusként meginduljon a 2013-as
TŐGY-re. Az idei tábor témája a különböző mitológiák voltak,
így az azték, az egyiptomi, a görög, a hindu és a viking csapat
versenyzett az első helyért.
Az érkezés után mindenki regisztrált a táborba, majd
elkezdődtek a programok. Szerencsére a hétvégén gyönyörű
idő volt, pólóban lehetet a fűben üldögélni és beszélgetni.
Először a csapatok bemelegítettek néhány összerázó játékkal,
majd nekiláttak a csapatindulók és zászlók elkészítésének.
Mindeközben páran a borjak közül igazi istenekké váltak, és
felkészültek arra, hogy az esti vetélkedőn bemutassák képességeiket a zsűrinek. A vacsora után kezdődtek a sorversenyek,
ám előttük a már említett istenek parádéztak és fitogtatták
képességeiket az őket értékelő szervezőknek.
A sorversenyek alatt a csapatoknak számos próbatételen
kellett részt venniük: hajókat kellett készíteni, hogy a vikingek száraz lábon keljenek át a tengeren, emberi piramist
kellett emelniük a Fáraó tiszteletére, és csak sorolhatnám. A
sorversenyek végeztével kezdődött az esti buli, ahol egészen
hajnali 6 óráig lehetett még embereket látni, mielőtt a tábor
végleg elcsendesedett volna.
Másnap reggel előadásokkal folytatódott a tábori program. Mesterszakokról, a tanulmányi rendszer működéséről,
illetve párkapcsolati témákról lehetett előadásokat hallgatni

felsőévesektől. Ezen alatt sokkal több fáradt szemet lehetett
látni, mint bármelyik hétfő reggel nyolc órás előadáson az
egyetemen. Az ebéd és némi csendes pihenő után ismételten
eljött a csoportfoglalkozások ideje, ahol már egymás komolyabb megismerésére ösztönző játékokon volt a hangsúly. A
délutáni akadályversenyen a csapatok szembesültek a Minotaurus labirintusával, mitológiai activityztek, vérvörös vizeken eveztek, segítettek Hermésznek leveleket kézbesíteni…
alaposan kifáradt mindenki a délután végére, az biztos. Azonban nem volt megállás, vacsora után kezdődött a gála, ahol a
csapatoknak meg kellett mutatni, hogy milyen gyorsan tudják
különböző italok tartalmát eltüntetni. Visszatért a már közismert tőgy játék is, illetve a csapatoknak fel kellett használni
kreativitásukat, hogy puffasztott kukoricarudakbó az általuk
képviselt mitológiához kapcsolódó képet tudjanak kirakni. A
kiabálás hatalmas volt, elképesztő küzdelem játszódott le a
csapatok között, amiből végül a görögök kerültek ki győztesen. Innen is gratulálunk Nekik!
Másnap már mindenki felélte az utolsó energiatartalékait, és fáradtan, de élményekkel tele indult meg a vonatállomás felé. Budapestre megérkezve a csapat egz része még
afterpartyzni indult, ahol a csoportvezetők közül páran kitörő
örömmel konstatálták, hogy idén ők estek áldozatul azon ősi
TáTK-s hagyománynak, hogy táborból visszafele menetben
minimum egy téglát bele kell rakni a másik táskájába.
Reméljük jövőre is ismét sokan látogattok el TŐGY-re,
nagyon várunk Titeket!
Szabó Peti

IK-TáTK-TÓK Gólyabál
Minden gólyaság egyszer véget ért, és egy elegáns báli esemény közepette elsőéves hallgatókká válnak a tanulmányaikat
frissen kezdők az egyetemi közösségben.
Idén is elkövetkezett ez az alkalom november 21-én a Barbara
Negra Music Pubban, ahol az IK, a TáTK és a TóK tartotta közösen
a gólyabálját.
Mindenképpen dicséret illeti a szervezőket, hiszen a szervezést nagyon profin oldották meg. A hely pont megfelelő
volt, a beengedés simán zajlott, és a helyszínen sem volt óriási tömeg, kellemesen érezhette magát odabent mindenki. A
gyors ruhatári lepakolás után kezdetét vette a buli. Pont arra
volt időm, hogy vegyek egy sört, amikor már a konferanszié
be is jelentette, hogy megérkezett a Brains a színpadra. Régóta
nagy álmom volt, hogy a TáTK Gólyabálon fellépjen a Brains,

mivel véleményem szerint a hazai zenei szcénának az egyik
legjobb zenekara, nagyon nagy energiát képesek beleadni a
koncertjeikbe, és a közönség is nagyon hamar felveszi a zenekar ritmusát. Itt sem volt ez másként, bár be kell valljam,
ilyen családias hangulatú Brains koncerten még sosem voltam.
Meglepetésként még társult a zenekarhoz még Mc Zeek is, így
olyan számok sem maradtak ki, mint a Budapest Tours vagy
a Lyrical Slaughter. A buli folytatódott és Dj Endy és Dj Gomes
csaptak a lovak közé, miközben a bálozó tömeg egészen hajnalig
ropta a táncot.
Úgy gondolom ez az este felejthetetlen lesz mindenkinek,
aki ott volt, hosszú évek viszonylatában talán az egyik legjobban sikerült Gólyabálnak lehettünk a résztvevői.
Szabó Peti
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Százér’ a kisbaba
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A cím bármennyire is azt sugallja, nem, az Örs vezér téri aluljáróban
továbbra sem lehet majd gyerekeket vásárolni, ellenben egy belgiumi laboratórium kutatói kifejlesztettek egy új, sokkal alacsonyabb
költségekkel járó mesterséges megtermékenyítési módszert, így adva
reményt a fejlődő országokban élő – így anyagi nehézségekkel küzdő
– meddő nőknek, pároknak.

nő lehet kettejük közül a meddő?!)
Ami az IVF-módszert illeti (In Vitro
Fertilization, mesterséges megtermékenyítés), a
kezdetekkor egy viszonylag egyszerű eljárásról
volt szó, majd az idők során fejlesztették, tökéletesítették – ezzel együtt azonban bonyolították is,
holott – Jonathan Van Blerkom, a Colorado Egyetem termékenységi szakértője szerint – „a fiatal embriónak nincsenek nagy igényei, bizonyos alapvető oldatokra, stabil pH-értékre
és változatlan hőmérsékletre van szüksége.”
Jelenleg a módszer tesztelése zajlik, ami sikeresnek bizonyul, ugyanis ennek során a hagyományos és a leegyszerűsített módszert hasonlítják össze. Több mint száz nőt kezeltek,
véletlenszerűen alkalmazva az „olcsóbb” illetve a „drágább”
módszert, az eredmény pedig mindkét esetben körülbelül

A labor tevékenysége a Reprodukció és Embriológia Európai Társaságának (ESHRE) éves ülésén került bemutatásra 2013-ban. Az új,
az eredetihez képest igencsak leegyszerűsített módszerek célja
valóban az, hogy jelentősen redukálják a költségeket, így nyújtva lehetőséget azoknak a pároknak, akik számára a mesterséges
megtermékenyítés eddig elérhetetlen lehetőség volt.
A fejlett országokban egy ilyen labor felállításának költsége másfél és hárommillió euró között mozog, az újonnan kifejlesztett módszernek azonban egy háromszázezer
euróból létrehozható laboratórium is megfelel. Több kultúrában a nőnek bizonyítania kell termékenységét még a
Ilyen módon a párok által fizetendő költség az hivatalos házasság előtt, így sokak még a házasságig sem jutnak el.
eddigi 10-15 százalékára csökken: körülbelül 200
34%-os sikert mutatott.
euróra.
Az első, 1978-ban IVF-módszerrel született gyermek óta
A kutatásban részt vevő Dr. Elke Klerkx nyilatkozata szerint a projekt mögött elsősorban fejlődő világban élő meddő több mint 5 millió újszülött látott világot ilyen módon, s az új
nőket érő hátrányos társadalmi hatások állnak. A gyermekte- módszer bevezetésével óriásit ugorhatna ez a szám – áttörés
len nőktől megvonhatják örökségüket, kiközösíthetik, bántal- lenne ez, új fejezet nyílna az IVF-program történetében.
A meddőséggel küzdő nők társadalmi megbecsülésének és
mazhatják őket, de akár odáig is süllyedhetnek a társadalmi
önbecsülésének szempontjából mindenképp óriási lehetőségnek tűnik az új -módszer, azt hiszem, csak egyetértéssel lehet e
téren közelíteni a témához. A rengeteg reményvesztett pár, akik
előtt legfeljebb az örökbe fogadás (szintén nehéz, hosszadalmas és egyáltalán nem biztos) procedúrája az egyetlen lehetőség arra, hogy gyermekük lehessen, most újra bízni kezdhetnek.
Ezzel szemben azonban rengeteg kérdés merül, vagy
merülhet fel bennünk. Engem a leginkább az foglalkoztat,
hogy az új módszerrel elérhető közelségbe hozzuk a kevésbé tehetős pároknak a gyermekáldás lehetőségét, de mi lesz
a gyermekkel, miután megszületett? Milyen körülmények
között fog nevelkedni? A fejlődő világban állandó tényező az
Hogyan készül?
éhezés, gyermekek halnak meg nap mint nap, mert nincs mit
ranglétrán, hogy poligám házasságba kényszerüljenek – en- enniük, vagy nem jutnak gyógyszerhez, nem megfelelőek az
életkörülményeik. Kétszáz euró nem sok pénz egy gyermenek körülményei egy külön cikket is megérnének. Ezen kívül a
WHO tanulmánya szerint a gyermektelen nők nagyobb esél�- kért, felnevelni viszont jóval többre van szükség, és kérdem
lyel válnak el, és többször házasodnak, hiszen a férfi, amint én, honnan lesz meg az a pénz? Érdemes-e nőket vagy párokat
rájön, hogy a feleségével nem lehet közös gyermeke, továbbáll, gyermekhez segítenünk azért, hogy később az a gyermek nehéz körülmények között éljen? Rengeteg problémával küzdő
és keres magának valakit, aki képes a reprodukcióra.
Több kultúrában a nőnek bizonyítania kell termékenysé- társadalmakba születnek gyermekek ezerszám, milliószám, és
gét még a hivatalos házasság előtt, így sokak még a házasságig a probléma, az éhezés és nélkülözés egyre nagyobb. Kell ide
sem jutnak el. (További kérdést vet fel, hogy vajon a férfi- még több gyermek, oda, ahol egyébként nem lehetne?
Ezen a szinten nagyon erős kontrasztban áll az egyéni és a
nek miért nem kell ugyanezt bizonyítania, miért csak a

”
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társadalmi érdek, érzelmek és racionalitás ütközik össze, ahol
borzasztóan nehéz ítéletet mondani. Saját magammal is vitatkozom, nehéz döntenem, támogatom-e vagy sem. Milyen
minőségemben? Nőként támogatom, mert én is kerülhetnék
ilyen helyzetbe, és természetes, hogy minden eszközt megragadnék, hogy saját gyermekem lehessen.
Ugyanakkor nőként elítélem, mert azokra a gyermekekre
gondolok, akiknek lehet, hogy jobb lenne, ha meg sem születnének.Jobb-e nyomorban létezni, mint nem létezni? Túl sok a
kérdés, de hagylak Titeket is gondolkodni.
Források:
Science

Daily
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releases/2013/07/130708103432.htm) (Utoljára megtekintve: szeptember 20.)
DHS Comparative reports 9. (Forrás:http://www.who.int/
reproductivehealth/topics/infertility/DHS-CR9.pdf) (Utoljára megtekintve: szeptember 20.)
Index (Forrás: http://index.hu/tudomany/egeszseg/2013/07/08/
mesterseges_megtermekenyites_olcson/)(Utoljára megtekintve: szeptember 20.)
Magyar Nemzet Online –(Forrás:http://mno.hu/tudomany/
mesterseges-megtermekenyites-joval-olcsobban-1180045)
(Utoljára megtekintve: szeptember 20.)
Voilà

(Forrás:http://www.sciencedaily.com/

Abortusztabletta
avagy a szabad döntés lehetősége
Hosszas viták után bő egy éve engedélyezték a már 37 országban elfogadott abortusztabletta alkalmazását Magyarországon is. A gyógyszer
sikere azonban nem nevezhető sem teljesnek, sem tartósnak, mivel
szeptemberben vissza is vonták annak ideiglenes forgalomba helyezését.
Az interneten rengeteg oldal taglalja a döntés miértjeit, sokan mégsem
hallottak a „veszélyes csodaszerről”. Vajon miért? Mit tudhat ez az egyszerű tabletta, ami heves vitákat szít, nem csupán a weboldalak aktív
látogatói között, hanem az orvosok és politikusok között is?
A Biblia Ószövetségében még csupán közvetett módon kerül
szóba a külső okokból fakadó vetélés, és annak következményei. A szent könyv szerint amennyiben férfiak verekedés
közben felborítanak egy várandós nőt, és a szülés idejekorán
beindul, a megszületett gyermek édesapja bírságot szabhat
ki a verekedőkre, amennyiben az anya és a magzat is életben
marad. Azonban, ha az anya, vagy a gyermek életét veszti,
a „szemet szemért” elv érvényesül: a baleset okozója életével
fizet az elvett életért.
Ezzel szemben a Talmud már konkrétan az abortuszra
vonatkozó jogi részekkel rendelkezik. A tan szerint, ha a várandós nő élete vajúdás közben veszélybe kerül, végre lehet
hajtani abortuszt, vagyis a has felnyitásával részekben ki lehet
venni a magzatot, hacsak a csecsemő fejének nagyobb része
már világra nem jött. Ekkor ugyanis már egyenértékűvé válik
a két élet.
A hippokratészi eskü eredeti változatában a
terhességmegszakítás kérdésére egyértelmű a nemleges válasz:
„Nem segítek hozzá egyetlen asszonyt sem magzata elhajtásához” ez azonban az évek során változott. Platón és Arisztotelész az
említettekkel szemben viszont még bizonyos helyzetben a
megszületett gyermek megölésével is egyetértett.

A napjainkban megszokott abortusz-beavatkozás a terhesség 12. hetéig végezhető el
és körülbelül 30 000 forintba kerül, kivéve, ha
az illetőt szociális háttere feljogosítja az Egészségbiztosítási Alap nyújtotta támogatásra. A
terhességmegszakításra készülő nők, miután
megkapták az orvosi igazolást állapotukat illetően, kötelesek két beszélgetésen részt venni a
családgondozóval, illetve a védőnővel. Ezen találkozók során felkészítik őket az abortuszra, és tájékoztatják
őket az alternatív lehetőségekről.
A magzatűzés vákuum-aspirációs módszerrel történik. A
beavatkozást általában altatásban végzik, vagyis a páciens
nem érez fájdalmat és - ha nem lépett fel komplikáció - még
aznap el is hagyhatja a kórházat.
A magyar gyógyszerészeti hatóság 2012. május 17-én
regisztrálta a már 37 országban elfogadott abortusztablettát,
ami nem összekeverendő a 72 órás esemény utáni tablettával,
ami a terhesség kialakulását akadályozza meg. A számunkra
új, de már a nyolcvanas években megalkotott Medabon tabletta alternatív terhességmegszakítási lehetőséget nyújt azoknak a nőknek, akik nem kívánják megtartani gyermeküket.
Az abortusz ezen módja a következőképp zajlik: a gyógyszeres eljárás során a páciens két tablettát vesz be 24-48 órás
eltéréssel. A két készítmény: a Mifepristone és a Misoprostol,
ezek kombinációjával érhető el a spontán vetéléssel járó
terhességmegszakítás. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO)
listájára már 2005-ben felkerült az RU-486 névre hallgató
abortusztabletta az alapvető fontosságú gyógyszerek közé,
nálunk mégsem vált igazán bevett módszerré, hazai forgalmazása során pusztán egy budapesti magánklinikán lehetett
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hozzájutni a tablettához. Az első gyógyszer a progeszterontermelést blokkolja, míg a második bevétele után nem sokkal
méhösszehúzódásokat idéz elő, majd a jelentkező vérzés során kitisztul a méh. Ez alatt a páciens
a kórházban van, majd nem sokkal a
görcsök elcsendesedése után haza is
mehet. A tabletta alkalmazása a terhesség 8-9. hetéig ajánlott, utána nő
a komplikáció veszélye.
A témában több különböző írást
olvastam. Az információk túlnyomó
része szerint az új módszerrel fertőzésveszély gyakorlatilag nincsen,
viszont több weboldalon is erős görcsökről és vérzésről számolnak be.
Spronz Júlia a Patriarchátust Ellenzők Társaságának (Patent) vezetője
szerint ezek az információk erősen
túlzóak, és ha olyan nagy fájdalommal járna ez a beavatkozás, nem virágozna Bécsben az „abortuszturizmus”.
Ausztriában ugyanis probléma nélkül hozzájuthatnak a magyar
nők is a Medabonhoz. A Magyar Narancsnak Kapronczay Stefánia
(Társaság a Szabadságjogokért) és Spronz Júlia írt cikket Irul a
pirula címen, amelyben a tablettával kapcsolatos korábbi szakmai vitákra kérdeznek rá.
Különböző fórumokon tucatszám olvashatóak kulturált,
vagy éppen kevésbé cizellált hozzászólások az örökös vitáknak táptalajt biztosító abortusz témában. A hozzászólók

leggyakrabban a „női test fölött való szabad önrendelkezést” és
„gyermekgyilkosságot” emlegetik.
Úgy gondolom, az én feladatom nem az, hogy ezeken a
hasábokon állást foglaljak, ebben a
hosszú múltra visszatekintő kérdésben. Nem kell feltétlenül bíznunk a
tablettákban, vagy a politikusokban,
viszont fiatalok vagyunk és egy dologban hinnünk kell: a lehetőségeinkben. Mert a lehetőségek bővülő
tárháza esélyt ad a szabad döntés
meghozatalára.
Források:
Irodalmi Centrifuga (Forrás:http://
centrifuga.blog.hu/2013/02/08/
az_abortusztabletta_hasznalatarol)
(Utoljára megtekintve: szeptember 20.)
Index
(Forrás:http://index.hu/
belfold/2012/05/19/megkapta_az_
engedelyt_az_abortusztabletta/)
(Utoljára megtekintve: szeptember 20.)
abortusz.info
(Forrás:http://abortusz.info/tenyek-azabortuszrol/abortusztabletta) (Utoljára megtekintve: szeptember 20.)
Magyar Narancs (Forrás:http://magyarnarancs.hu/publicisztika/irul-a-pirula-80238) (Utoljára megtekintve: szeptember
20.
Csernus Fanni

A klónozás mint gyógymód
Őssejtekkel a hosszú életért
Miért pont őssejtek?
A mai orvostudomány hatalmas reményeket fűz
az embrionális őssejtekhez, amelyek azért olyan
különlegesek, mert képesek bármilyen szövetet
alkotni. Egy szívroham következtében kialakuló
szívizomelhalásra például megoldás lenne több
embrionális őssejt szívizomszövetté alakulása,
de laboratóriumi körülmények között már képesek az őssejtek akár inzulintermelő szigetsejtekké alakulni, kiküszöbölve
a cukorbetegek napi rutinjává vált injekciós inzulinkezelését.
Az őssejt felhasználásnak további előnyei közé tartozik, hogy
elviekben korlátlan számú és személyre szabott. Jelenleg
azonban még nem született arra megoldás, hogy embrionális
őssejtek befecskendezése után éppen a megfelelő típusú sej-

Az utóbbi időben megsokszorozódott az emberi embriókkal történő kísérletek száma, amelyek sikeresen felkeltették a média figyelmét, új
Dolly-szerű történeteket gyártva, a fiatalodni vágyókban reményt keltve, hogy DNS-ük megkettőződésével egypetéjű ikertestvérük lehet vagy
éppen szeretett rokonaik feltámasztása génállományuk újraélesztésével
is elérhető.
Ám az általam bemutatásra kerülő, s mostanában kísérletekkel is alátámasztott embrionális őssejtek mesterséges előállítása - ami gyógyító céljait figyelembe véve a terápiás klónozás néven vált ismertté - különbözik a reproduktív klónozás
iménti példáitól. A terápiás klónozás célja tehát nem teljes
emberi szervezet létrehozása, csupán őssejtek folyamatos
előállítása emberi beavatkozással.
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tekké differenciálódjanak. Tehát akár az is előfordulhat, hogy
az őssejtek később tumorsejtekké alakul, nagyobb kárt okozva, mint amilyen céllal felhasználni kívánták. Alapvetően az
őssejtek kiszámíthatatlan voltuk miatt további kísérletezésre
szorulnak, de értékük a mai orvostudomány számára felbe-

Hol tartunk most?
Az elmúlt egy évben Shoukhrat Mitalipov, az Oregoni Egészségtudományi Egyetem kutatója kollégáival együtt először
hozott létre személyre szabott emberi őssejteket klónozás
útján. Az így nyert sejtek, és az ezekből létrehozott sejtvonalak genetikailag tökéletesen egyeznek a sejtmagdonorral, és a
szervezet gyakorlatilag bármelyik sejtje létrehozható belőlük.
Ez hatalmas áttörés mind a klónozás, mind a gyógyítás történetében. Nem mindenki nézi azonban jó szemmel az elért

Elfogadható-e?
Az emberi klónozásról megoszlanak a vélemények. A fő kérdés az, hogy az élet mesterséges létrehozása indokolható-e
gyógyászati céllal, illetve egy ehhez szorosan kapcsolódó
kérdés, hogy a hólyagcsíra tekinthető-e emberi életnek. Felmerülhet továbbá, hogy van-e jogunk kizárólag olyan céllal
létrehozni új életet, hogy később azt felhasználhassuk, ezáltal
elpusztítsuk egy másik élet megmentéséért.
A katolikus egyház technikai eljárásként értelmezi a terápiás
klónozást, ahol az embrió csak egy eszköz, aminek elvesztését
tudatosan vállalják a kutatók, így a technika uralma az emberi személy eredete és sorsa felett etikailag elfogadhatatlan.
Véleményem szerint azonban nem elenyésző szempont, hogy
emberéletek sokasága megmenthetővé válik a beavatkozással,
s olyan halálos betegségek lesznek gyógyíthatóak, melyeknek kezelése eddig lehetetlen volt. Nem is olyan régen, 2011
őszén az Európai Unió Bírósága konkrét definíciót alkotott az
„emberi embriót” illetően, miszerint minden emberi petesejt
már a megtermékenyítés szakaszától kezdve emberinek szá-

A Parkinson kór is gyógyítható lesz?
mít. Ez a tény pedig lehetetlenné teszi az embrió tudományos
kutatás tárgyává tételét.
Egy esetben azonban zöld utat kapott az ilyen jellegű felhasználás: „Kizárólag az emberi embrión alkalmazott gyógyászati
vagy diagnosztikai célú és annak javát szolgáló alkalmazás lehet
szabadalom tárgya.” Barack Obama, amerikai elnök nem sokkal
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Hogyan válik hatékonnyá a klónozás?
A terápiás klónozás során a beteg testéből specializált sejtet
távolítanak el, majd azt egy öröklődést hordozó információtól
megfosztott emberi petesejttel egyesítik. Ez a folyamat tulajdonképpen a reprodukciós klónozásnál is hasonlóan megy
végbe, de a terápiás célt szolgáló klónozás esetében az így kialakult csírából embrionális őssejteket állítanak elő, amelyek
laboratóriumi körülmények között gyakorlatilag határtalanul
szaporodhatnak, később pedig lehetőség nyílik az őssejt-tenyészet fejlődési irányának meghatározására az előállítani kívánt szövetek létrehozása céljából, tehát mesterséges úton képesek vagyunk „irányítani” az őssejteket, hiszen az így kapott
sejtet aztán visszajuttatjuk a kezelni kívánt személy szervezetébe. A klónozás segítségével csökkenhet annak a kockázata
is, hogy a befogadó test elutasítja egy donor csontvelőjéből
kinyert őssejteket, ugyanis a páciens azonos genetikai információkat hordoz a beültetni kívánt, előzetesen „gyártott” őssejtekkel. Tehát valóban úgy tűnik, hogy a klónozás módszerével kiküszöbölhetőek olyan, eddig felmerült komplikációk,
amelyek ellehetetlenítették a gyógyulást.

eredményeket, ugyanis egyes kutatók attól tartanak, hogy
ez az áttörés új perspektívákat nyit a reprodukciós klónozás
felé is. Ezt azonban Mitalipov saját maga cáfolta, miután több
hónapos majomkísérletek után állította, hogy nem képes a
pontos reprodukció lebonyolítására. Az ember reproduktív
klónozásához tehát nem kerültünk közelebb. Hogy ez örömhír vagy éppen csalódottságot vált ki, azt az olvasóra bízom.
Az azonban mindenképp sikerként könyvelhető el, hogy
hatalmas lépést tettünk a humán terápiás klónozás felé. Az
őssejtkutatástól a szakemberek egyebek között azt várják,
hogy segít megtalálni az Alzheimer- és Parkinson-kór, a
cukorbetegség, valamint több szív- és gerincbetegség gyógymódját.

Fotó • radiosmith.it

Mesterséges, de reményt ad
csülhetetlen. A terápiás klónozás pedig az előbbi problémákra
alternatív megoldásokat kínál.
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megválasztása után fontosnak tartotta, hogy állást foglaljon
ez ügyben, véleménye szerint csak azok az embriók használhatóak fel kísérleti céllal, amelyek a megtermékenyítésre
szakosodott klinikákon fölöslegessé váltak, tehát úgyis megsemmisítenék őket. A magyar törvények is hasonlóképpen
szólnak, miszerint csakis a lombikbébiprogramok során megmaradt és fagyasztva tárolt embriók jöhetnek szóba kísérleti
célú felhasználásra.

Források:
Élet és Irodalom, 2013. március, 6. szám
Embryonic stem cells: Advance in medical human cloning
(Forrás: BBC News)
Nem tiltják be az embrionálisőssejt-kutatást (Forrás: http://
index.hu/tudomany/egeszseg/2013/01/08/nem_tiltjak_be_
az_embrionalis_ossejtkutatast/?token=e70d6b1340fb029c5
3a069be10374c44)
Hancz Petra

Az alvajárás
Avagy milyen meglepetések érhetnek reggel

Fotó • loripuente.com/myeloma-fatigue/

Mi is az alvás? Alvajárás közben tényleg álmunk szerint cselekszünk?
Milyen következményei lehetnek? Mitől alakulhat ki? Hogyan kezelhető?
Amint azt a fentiekből már kitalálhattátok a cikk témája
az alvajárás lesz. Ádámtól és Évától fogjuk kezdeni, tehát
olvashattok egy keveset az alvás szakaszairól, valamint az
alvászavarok fajtáiról. Majd rátérünk részletesebben a különböző alvászavarokra, mint a címben említett alvajárásra, illetve az ezekhez kapcsolódó alvásfüggő evészavarra és
alvási bénulásra.
Az alvás leegyszerűsítve egy pihenési folyamat, amikor a
sejtosztódás fokozódik, míg a sejthalál mérséklődik. Az alvás
ciklusokból áll, egy ilyen ciklus 90-120 percig tarthat. Egy
ciklus során öt fázis van, négy NREM és
egy REM (Rapid-Eye-Movement). Ezek
sorrendje mindig meghatározott. A REM szakasz
során a légzés felgyorsul, a szemek gyorsan
mozognak, a végtagok izmai
pedig mozdulatlanok. Leggyakrabban
ilyenkor álmodunk, de bármire kön�nyen felébredhetünk. Reggelhez közeledve a REM szakaszok hossza nő, és az NREM
szakaszok hossza csökken.
Az alvászavarok okai különfélék lehetnek, például testi vagy pszichiátriai betegségek. Sokféleképpen lehet
őket csoportosítani, itt két fajtát
különítünk el: a disszomniákat, mint
inszomnia, narkolepszia, illetve a paraszomniákat, melyek
közé tartozik az alvajárás is. Az alvajárás (vagy más néven
szomnambulizmus) viszonylag gyakori jelenség. A felnőttek
egy és a gyerekek hat százalékánál alakul ki. Általában öt éves
kor körül jelenik meg, de tizenöt éves korra a legtöbben kinö-

vik. Egy-egy epizód hossza egyénenként és alkalmanként is változhat.
Korábban úgy tartották, hogy az alvajáró
álmodik és az álma szerint cselekszik, azonban az alvásvizsgálatok bebizonyították, hogy rendszerint a mélyebb alvás
időszakában, főleg az első szakaszban jelentkezik az alvajáró
epizód. Az alvajárók nehezen ébreszthetőek, és ébredés után
nem emlékeznek arra, hogy mit csináltak alvás közben. Az alvajárás mesterségesen is előidézhető, ha az egyént alvás közben óvatosan talpra emelik. Az alvajárók komplex mozgásokat
is képesek végezni, például felöltözni, enni, beszélni, akár vezetni is. Erre konkrét példa az a svéd férfi, aki alvajárás közben
autóbalesetet okozott. A férfit végül nem ítélték el öntudatlan
állapota miatt.
Egy újabb jelenség az alvásfüggő evészavar, mely az
esetek felében alvajárással jár együtt. A
beteg nem, vagy csak részben emlékszik az epizódra, mely során mértéktelen módon táplálkozik, és akár ehetetlen
dolgokat is
megeszik. Egy brit asszony ezen alvási
rendellenesség miatt érte el rövid
idő alatt a súlya kétszeresét. Próbáltak kevés ételt tartani otthon,
bezárni a hálószoba ajtaját, de
egyik módszer sem vált be. Ezután
gyógyszerekkel igyekeztek kordában tartani az
asszony éjszakai evési szokásait.
Sokat vitatott téma, hogy mitől alakul
ki a szomnambulizmus. Régebben a legtöbb
álommal és alvással kapcsolatos kérdést,
megmagyarázhatatlan volta miatt, természetfeletti okokkal
magyaráztak. Azt hitték, az alvajárók vonzódnak a teliholdhoz, és az váltja ki az alvajárást. Ezt később persze megcáfolták. De akkor mi lehet az ok? A pszichés tényezők, a drogok,
az alkohol, illetve számos nyugtató okozhat alvajáró epizódo-
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kat. 2011-ben Christina Gurnett és kutatócsoportja egy olyan,
több nemzedékes családot vizsgált meg, ahol a huszonkét
családtagból kilencen alvajárók. A család tagjainak DNS-ét
vizsgálva azt találta, hogy a húszas kromoszómán belüli genetikai hiba megtalálható a család alvajáró tagjainál, de Gurnett
szerint ezen kívül több gén is okozhat alvajárást.
Az alvajárás és az alvabeszélés elkerülése érdekében kialakulhat alvásparalízis. Okozhatja ezt még az álom alatti alacsony vérnyomás is. Az alvási paralízis vagy más néven alvási
bénulás során a szervezet átmenetileg lebénítja a vázizmokat.
Extrém esetben, az úgynevezett éjszakai hirtelen halál szindróma is előfordulhat, amikor a szívizom is lebénul, ezzel halált okozva. Az alvási bénulás gyakran lidércnyomással járhat
együtt. Ahogy az alvajárásnak, a lidércnyomásnak is miszti-

kus hátteret tulajdonítottak. Azt tartották, hogy az alvóra egy
boszorkány vagy szörnyeteg nehezedik, és ettől megbénul,
ébredéskor pedig szíve gyorsan ver, izzad.
Az alvajárás kezelése után kutatni rémálom volt. Nem sok
kezelési megoldást találtam, csak néhány a nyugodt alvást elősegítő trükköt. Fontos, hogy alvás előtt ellazuljunk, ebben segíthet egy általános menetrend, egy bögre nyugtató tea vagy a
relaxációs zene is. Ezen túl még érdemes elmenni egy specialistához is. Az alvajárók esetében fontos, hogy a környezet ne
legyen balesetveszélyes. Mindez a kevés tudás is azt mutatja,
hogy milyen homály fedi még az alvással és álmodással kapcsolatos elképzeléseket.
A

buddhizmus kisokos
A buddhizmus filozófiai, illetve gyakorlat-alapú világnézet, amely bizonyos országokban vallási irányzatok kialakulását eredményezte. Az i. e. 6. században jött létre Indiában,
és elsősorban azoknak a körében vált elterjedtté, akik a hinduizmus által szentesített
kasztrendszer ellen tiltakoztak.

A buddhizmus három fő ága a hínajána („kis út”), a Mahájána („nagy út”) és a vadzsrajána
(„gyémánt út”).
A buddhizmus első sorban Gautama Sziddhártha, vagyis Buddha tanításain alapszik, aki az
indiai szubkontinens észak-keleti részén élt és tanított. A buddhizmus, mivel nem ragaszkodik
a formákhoz és elfogadó más kultúrákkal szemben, ezért könnyedén formálódik a változó
körülményekhez.
Buddha tanításai közül az egyik legfontosabb a megvilágosodás éjszakáján megismert
Négy Nemes Igazság. Az első igazság apján, minden létezés szenvedés, mivel az élet minden
öröme átmeneti. A második igazság során arra a megállapításra juthatunk, hogy minden
szenvedés a vágyakból fakad, vagyis az életre és örömökre való sóvárgásból. A szenvedésnek, aminek oka van, azonban megszűntethető. A negyedik igazság a szenvedés megszüntetéséhez vezető ösvényről szól, ez a Nemes Nyolcrétű Ösvény.
Buddha tanításainak fontos része a Dharma-tan, ami szerint az egyének és maga a világ is
folyamatosan változó elemekből, vagyis dharmákból tevődik össze. Az ember és az éntudata
nem más, mint puszta illúzió, amit a dharmák váltanak ki. Az üresség átlátásával megszabadulhatunk ettől a minket bezáró éntől, és ez által eljuthatunk a megvilágosodáshoz.

Fotó • sxc.hu/photo/1416436

A buddhisták száma a világon jelenleg 230 és 500 millió közé tehető. Magyarországon a
gyakorló buddhisták és a buddhizmussal szimpatizálók száma 5 és 10 ezer között van.
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A spiritualitás nyomában:
buddhizmus
A TáTKontúr „Spiritualitás” címen cikksorozatot indít az Interkultúra
rovat hasábjain. A cikkekben többek között olvashattok buddhizmusról,
sámánizmusról, boszorkánygyülekezetről és az ortodox zsidóság misztikus irányzatairól is. A cikkek alapjául elsősorban személyes beszámolók fognak szolgálni, így egészen közeli betekintést kaphattok ezekbe a
különleges világokba

Fotó • wallpaperpin.com

A TáTKontúr „Spiritualitás” címen cikksorozatot indít az
Interkultúra rovat hasábjain. A cikkekben többek között olvashattok buddhizmusról, sámánizmusról, boszorkánygyülekezetről és az ortodox zsidóság misztikus irányzatairól is.
A cikkek alapjául elsősorban személyes beszámolók fognak
szolgálni, így egészen közeli betekintést kaphattok ezekbe a
különleges világokba.
A Buddhista Főiskoláról már olvashattatok lapunkban,
azonban most nem a kreditrendszer és a felvételi pontok
kerülnek górcső alá, hanem a buddhizmus spirituális mivolta. Ujfalusi Éva, aki az antropológia tanszék által tavaly
meghirdetett Buddhista Kutatóműhely egyik ötletadója volt,
szívesen mesélt lapunknak viszonyáról, gondolatairól a
buddhizmussal kapcsolatosan.

vegetáriánus ételek kerüljenek az asztalra. Eleinte
persze pánikba estek, a félelem az újtól őket is nagyban meghatározta. Féltettek, mert időnként mondanak ezt-azt a rádióban, hogy valaki szektatag lett.

CsF: Az emberben többször felmerülhet a kérdés, hogy vajon jó úton jár-e? Jó ösvényen indult-e el? Voltak valaha bizonytalanságok, megingások a hitedben?
UÉ: Többször voltak hullámvölgyek az életemben, de a buddhizmusban mindig biztos voltam. Persze elbizonytalanodik az
ember, megakad a gyakorlása, nem jönnek könnyen a dolgok,
de gyakorol és bízik abban, hogy megnyílnak új utak és átsegí-

UÉ: Gyermekkorom óta nagyon fájt a hátam, ami 13 éves koromra rendszeressé vált, és 6-7 évvel később már olykor az állás
is nehezemre esett. Amikor Egerből Budapestre költöztem, és
elkezdtem a Képzőművészeti Egyetemet, akkor mentem először
jógázni, abban a reményben, hogy segítséget nyújthat hátfájásomra. Amint ott ültem és hallgattam az előadást, először nem a
szimpátia, hanem az ellenérzések rohantak meg: az oktató keleties öltözködése itt nyugaton valahogy bizarrnak és nem ideillőnek
tűnt, furán billegett, és a nyakában valami nagy medál volt.
Majd az itt oktató hölgy javaslatára elmentem egy jógafesztiválra, ahol találkoztam későbbi mesteremmel, Pressing Lajossal. Egy évig csak hetente egyszer mentem jógázni, ami segített is egészségügyi problémáimon. Majd 2006-ban mentem
az első elvonulásomra, ahol reggel öttől, körülbelül este tízig
tartott a gyakorlás egy csehországi közösséggel együtt. Lassan elkezdtem előadásokra is járni, amik egészen máshogy
hatottak rám, mint a korábbi közösségek, ahova a barátaim
révén kerültem. Nekem nagyon fontos, hogy a tanítóhoz gondolati téren tudjak kapcsolódni, ami itt sikerült is.

tenek a nehézségeken. Ezen kívül nagyon fontos, hogy ezeket
a megerősítéseket a szívünkbe fogadjuk és türelmesek maradjunk saját gyakorlásunkkal szemben.

CsF: A családod mit szólt a döntésedhez?
UÉ: Az édesanyám ma már toleráns az életemmel kapcsolatban, sőt, amikor látogatóba megyek hozzá, odafigyel rá, hogy

CsF: Ha már életutakról és ösvényekről beszélgetünk: miben
változtatott meg leginkább az elmúlt 6-7 év?
UÉ: Azt érzem tudatosodott a világ bennem. Éberebb vagyok,
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fel merem vállalni és meg is élem az érzéseimet, legyen szó pozitív, vagy negatív emóciókról. A tudatom sokkal érzékenyebb
lett, olyan mintha csak most kezdtem volna el igazán színeket
látni, illatokat érezni, sokkal érzékenyebb lettem. A világ lassan elkezdett összeérni, akár a finom étel, ahogy egyre jobban
átveszi a különböző fűszerek, zöldségek ízét.
Azonban ehhez nagymértékben hozzájárult a gyakorlás
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elmúlik. Amikor azt hiszed megérkeztél, mindent megkaptál, az élet szembesít azzal, hogy semmi sem a tiéd, minden
csak átmeneti. A boldogságot csakis magadtól, magadból kiindulva élheted meg. A buddhizmus olyan, mint egy csónak:
segítséget nyújt, amikor fuldokolsz a tengeren és nem látod a
kiutat. A menedék a buddhizmusban azt takarja, hogy három
drágasághoz fordulunk: Buddhához, dharmához, sanghahoz,
melyek nem függő természetűek, tehát nem a Samsara-hoz
kapcsolódnak.

CsF: Akkor ez a tuti megoldás? Megvan a válasz?
UÉ: Mindenkinek más az útja. Hogy ez-e a biztos válasz, azt
nem tudom, de mindenesetre számomra olyan, mintha régen
fekete-fehérben néztem volna az életemet, amit most színesben látok. Sokkal érzékenyebb lettem.

is. Be kell látni, hogy az élet nem más, mint folytonos gyakorlás, ami természetesen a megvilágosodásig szakaszos és
tökéletlen. Tapasztaltam például magamon, hogy meditáció
közben elalszom. Sokáig küzdöttem ellene, majd egyszerűen
csak elfogadtam és ennek ellenére gyakoroltam tovább. Ma
már sokkal inkább képes vagyok összpontosítani és az elmúlt
években tartottam is meditációt a Keleti Kulturális Központban.
A meditáció lényege, hogy megfigyeljük a tudatunk működését,
folyamatos mozgását és ez alatt meg tudjunk pihenni a tudat
természetében, ébren szemlélődve.
CsF: Hogyan épül be a buddhizmus hétköznapjaidba?
UÉ: Öt évig minden reggel 1,5-2 órát jógáztam. Mostanában
már kevesebbet gyakorlom, csak hetente egyszer megyek, de
a buddhizmus szerves része maradt az életemnek, elvonulásokra azóta is rendszeresen járok. Az elmúlt időszakban elsősorban a pszichológiai, filozófiai vonulata ragadott meg a
buddhizmusnak. Amint a tan mondja: ahogy nincs jövő, sem
múlt, úgy jelen sincsen, csak egy pillanat van, ami mindig

CsF: Hogyan lehet itt, Magyarországon adaptálni egy keleti
vallást vagy filozófiát?
UÉ: Sehogy. Nem is az adaptáció a cél. A fő, hogy magjában,
minőségében tiszta maradjon a tanítás. Azonban a váz változtatható. A keretet mi alakítjuk magunk körül, akárcsak a
várost, a politikát vagy a gazdaságot. Nem lehet reprodukálni
semmit, és nem is kell.
Végső kérdésemre, hogy akkor pontosan mi is a buddhizmus: vallás, filozófia, esetleg életvezetési tanácsadó?
A következő választ kaptam: „A buddhizmus nagyon gazdag
módszerekben és lehetőséget, eszközt kínál, hogy az energiáidat, a
lovaid irányítani tudd (Van is egy nagyon jó könyv: Hogyan tegyük szövetségesünkké az elménket? címmel, ami remek ötleteket
ad arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet dolgozni a tudattal.) A
kezedben rengeteg gyeplő van, melyek mind más-más lovakhoz
vezetnek. Ahogyan a szép, erős paripa a tiéd, ugyanúgy a gyenge, „gebe” is hozzád tartozik. A cél pedig nem más, minthogy képes
legyél egy irányba vinni a kocsit, egy irányba terelni az életedet a
buddhizmus és az élet által kezedbe adott lehetőségekkel, legyenek
azok tökéletesek, vagy éppen tökéletlenek. „
Hivatkozás:
Lerner Balázs- Tóth Imre: A világ vallásai
Csernus Fanni

Fotó • artoflegendindia.com

CsF: Hogyan tudsz a Dharmának megfelelően élni a hétköznapi, emberi impulzusok közepette?
UÉ: Úgy, hogy gyakorol az ember, tanulmányozza a tanításokat, végzi a gyakorlatokat és elmélkedik, a saját életére
vonatkoztatja azokat. Átalakítja a hétköznapokat és így válik a Samsara Nirvanává. Persze ez nem olyan könnyű. De ki
mondta, hogy könnyűnek kell lennie? A buddhizmus azt is
mondja, nézd meg a tanításokat, próbáld ki és figyeld meg,
hogy működik-e? Ha a válasz: igen, akkor gyakorold és használd, ahogy egy orvossággal tennéd, hogy meggyógyulj tőle.

Kül-Ügyes  20

Erasmus
Ne lapozz tovább. Te miért nem mész?
Ahhoz, hogy neki merj vágni A Nagy Kalandnak, érdemes utánanézni,
hogy mégis mekkora az a fa, melybe a fejszédet vágod. Saját nézőpontomból állítottam össze ezt a rövid útmutatót az ötlet megszületésétől a
tárgyak elfogadtatásáig, hogy tisztán láss mindent és merj jelentkezni
(meg kérdezni, ha nem világos valami).

Fotó • erasmusdreamtrip.com

Az ötlet. Ennek körülbelül most kell megszületnie, október
táján, mert a vizsgákra való felkészülésre egy kicsit jobban rá
kell feküdni, ugyanis beszámítják a tanulmányi eredményt is.
Még nem késő, ha kicsit lemaradtál a gyakorlatok olvasmányaival, vagy a feladatokkal, októberben még könnyen behozható a
lemaradás. A Neptunba tavaly március 10-ig kellett feltölteni a
dokumentumokat, papíron leadni pedig március 11-ig. Fontos,
hogy csak akkor lehet jelentkezni, ha BA-n két lezárt félévvel,
MA-n vagy doktori képzésben egy lezárt félévvel rendelkezel,
és még nem voltál Erasmus-os.

kurzusokat választanál kint, és ez miért lenne jó
neked a tanulmányaid szempontjából. Fontos,
hogyha két szakot csinálsz egyszerre, akkor mindkét helyről pályázhatsz 3-3 helyre, de ha mindkét
szakon nyersz, akkor az egyikről le kell mondanod.
Szakmai gyakorlat esetén a fogadó cég nyilatkozatát és szintén motivációs levelet kell csatolni. Ezeken
kívül a nyelvvizsga/nyelvvizsgák másolatai, az előző két félév
tanulmányi eredményei Neptunból nyomtatva (mivel már
nincs index), és a különböző extra tevékenységekről igazolás,
például mentorkodás, HÖK, újság, szakkollégium, minden tudományos vagy közéleti tevékenység ideszámít. Akkor se hagyd
abba most az olvasást, ha nincs ilyened, ezek nélkül is sikerülhet!

Várakozás, majd a hír.
A TáTK-n a pályázatok elbírálása hipergyors, március 27én már megkaptam az e-mailt, hogy gratulálnak, mert ösztöndíjas helyet nyertem. Szerencsém volt, mert én Amszterdamba jöttem a Vrije Universiteit-re, és itt április elején már
jelentkezési határidő volt, el kellett
küldenem nekik az útlevél másolatomat, hogy kérek-e szállást és hogy
milyen kurzusokat szeretnék felvenni,
ezenkívül fel kellett töltenem hiteles
angol nyelvű másolatot az itthon
eddig összes elvégzett kurzusomról.
Szerencsére ez sem annyira trükkös,
csak angolul kell hozzá belépni a
Neptunba, és úgy kinyomtatni, majd
a TO-n lepecsételtetni és aláíratni
(meg ellenőrizni, hogy minden stimmel-e, persze). Ha label státuszt nyertél, akkor se keseredj el, mert kön�nyen lehet, hogy valaki visszamondja
az ösztöndíjas helyet!

Hova menjek?
Ha megszületett az ötlet, hogy külföldön töltenél egy félévet vagy akár egy egészet, azon kell
gondolkodni, hogy hova is pályázz.
Erasmusszal kétféle lehetőség közül
választhatsz: mehetsz szakmai gyakorlatra, vagy részképzésre (vagyis egy
külföldi egyetemre). A fogadóegyetemek egy listán vannak feltüntetve,
amit a Facebook-csoportokban találsz
meg, vagy a www.elte.hu/hallgmob oldalon. Fontos, hogy nézd meg, hogy
mely szakokról hová lehet menni, a fogadóegyetemen milyen nyelven folyik
az oktatás, illetve milyen kurzusokat
kínálnak (ez általában fent van a honlapjukon, ha nincs, akkor a kapcsolattartótól kell kérni e-mail-ben). Szakmai
gyakorlat esetén önállóan kell keresni
Jó, ha tudod!
gyakorlati helyet, amit előre leszervezel,
Csak országot kell választanod!
Nekem ezután jött a feketeleves,
ugyanis a pályázathoz csatolni kell a foleokézták a regisztrációmat, és a szállásigényemet, amit körülgadó cég nyilatkozatát, miszerint tényleg alkalmazni fognak.
belül júniusban kellett fixálni, akkor választhattam kollégiumi
szobát. Az ügyintézés összesen 350 Euróba került, de még így
Dokumentumok.
Önéletrajz magyar és a tanulmányok nyelvén, részkép- is olcsóbban jön ki, mintha egyedül próbálna szállást vadászni
az ember. Júliusban kaptam meg a „csekket”, hogy előre kell
zés esetén minden megjelölt egyetemhez külön tanulmányi
terv (ami motivációs levél is egyben, és ez számít a legtöb- fizetni az első kettő és az utolsó kettő hónapot, augusztus
bet), magyarul és a tanulmányok nyelvén, ebben kell leírni, 1-jei határidővel. Az Erasmusból származó pénzről még nem
hogy miért szeretnél Erasmusszal külföldre menni, milyen is álmodhattam, mert azt csak szeptemberre ígérték, tekintve,
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hogy a támogatási szerződés még sehol nem volt. Szerencsére
a szüleim tudtak segíteni, de ilyen meglepetésekre érdemes
felkészülni, és kicsit jobban félretenni a pénzt az előtte lévő
hónapokban.
Kiutazás előtt.
Az utazás módját neked kell intézni, én a buszt választottam praktikussági és anyagi szempontból, de ebbe nem szól
bele senki. Papírmunka viszont még van bőven, a támogatási
szerződést július végén kaptuk meg úgy, hogy természetesen
az iroda augusztus 21-ig zárva tart, és én augusztus 19-én
indultam otthonról. Szerencsére az Egyetem téren tartottak
ügyeletet, így mindent le tudtam adni: a támogatási szerződést két példányban, az Európai Egészségbiztosítási Kártyám másolatát (ez kötelező!), a bankszámlaszámot, amire
az ösztöndíjat kérem (legjobb ha deviza-alapú), a Learning
Agreementet, melyben benne van, hogy milyen kurzusokat
végzek kint és mire szeretném elfogadtatni otthon, illetve a
Neptunból kinyomtatva azt az oldalt, ahol látszik, hogy aktív
vagyok az őszi félévben. Kint minimum 20 kreditnyi tárgyat
kell elvégezni, érdemes többet felvenni, biztos, ami biztos.
Kint
Tanulás, haverok, buli, Fanta, de nem olyan hevesen, mert
kintről haza kell küldeni az igazolást lepecsételve, aláíratva,
hogy megérkeztem és beiratkoztam az egyetemre, illetve ha
változás van a kinti kurzusokban, akkor azt is. Sőt, lázasan
szervezni kell közben, ha esetleg otthon is vett fel tárgyat az
ember, hogy egyéni tanulmányi rendet kaphasson, az idei
évtől az Erasmusosok is kérhetnek ilyet, a tanárokkal kell
egyeztetni és a TO-n leadni. Fontos, hogy Erasmus félév alatt
otthon nem kötelező tárgyakat felvenni! Illetve, hogy az ösz-
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töndíj, amit az Erasmus biztosítani tud, nem lesz elég. Lehet
otthon előre dolgozni a nyáron, vagy akár a kinti országban
keresni valamilyen diákmunkát, országa válogatja, milyen
nehéz diákmunkához jutni, de ha spórol az ember, és a szülei is tudnak egy kicsit segíteni, ki lehet jönni. Az ösztöndíj
egyébként két részletben érkezik, először a teljes összeg 60
százalékát, majd másfél-két hónappal később a maradék 40et utalják. A félévet ki lehet bővíteni még egy fél évvel, ha az
ősziben kezded, de akkor már nem jár ösztöndíj, mert azt csak
öt hónapig lehet kapni, az a maximum.
Megérkezés után.
A mókuskerék nem áll le, újabb papírokat kell leadni: amit
az egyetemtől kaptunk, hogy milyen kurzusokat, milyen jeg�gyel, hány kredit értékben teljesítettünk kint, az első tanítási
nap és az utolsó vizsga között eltelt időről egy igazolás, mert
ha több hónapra kaptuk az ösztöndíjat, mint ahányat ténylegesen kint töltöttünk, vissza kell fizetni a különbséget. A
kreditelismertetés a TO-val történik, és nem automatikus,
nekünk kell elintézni, és minimum két tárgyat kötelező elfogadtatni, és ezeket NEM kell felvenni Neptunban. Mivel a
jegyet nem kapjuk meg, csak azt, hogy teljesítettük a tárgyat,
a tanulmányi ösztöndíjra nem sok esély marad a következő
félévben. Ezután kapjuk meg a koordinátori igazolást, ami az
Erasmus-félév lezárását jelenti.
Ezek után remélem, bátrabban vágtok bele a pályázásba,
sokkal több élményt tartogat egy város, egy ország, ha nem
turistaszemmel látjátok. Ha kérdésetek van, kereshettek nyugodtan engem vagy Csukovits Balázst, a HÖK Külügyi Bizottságának elnökét.
Boda Daniella

Drogpolitika Európában
A holland módszer sajátosságai és hatékonysága
Hollandia a liberális gondolkodás földje; legális droghasználat, prostitúció, drog- és szexturizmus. 2010-ben 5,3 millió turista látogatta meg
az országot, 2012-ben a turisták 16,5 százaléka a coffeeshopokat jelölte
meg a legfontosabb látogatási okként. De vajon a liberális drogpolitika
miből áll? Minden holland füvezik? Miért alakult ki, hogy Hollandiában
máshogy kezelik ezt a témát, mint Európa legtöbb országában? És végül,
százalékban mérhető-e ennek a hatása?
Mivel a drogfogyasztás nullára csökkentése maximum egy
utópisztikus társadalomban képzelhető el, így ehelyett
arra kell koncentrálni, hogy hogyan lehet minimalizálni,
illetve a társadalomra tett káros hatásokat csökkenteni,

ahogyan ezt a hollandok teszik.
Drogpolitikájuk egyik alapja, hogy elválasztja a könnyűdrogokat (kender és származékai) a
kemény drogoktól, és különbözően szankcionálja őket. A másik alappillér, hogy szétválasztja
a drogfogyasztást és a –kereskedelmet. Tévhit,
hogy a coffeeshopokban kokaint és ecstasy-t árulnak, ugyanis ez szigorúan benne van az előírásban:
„kemény drogok behozatala tilos”. A szabályozásba
tartozik még, hogy a coffeeshop nem reklámozhatja magát,
18 éven aluliaknak nem árusíthatnak (18 éves kor alatt be
sem lehet menni a „kávézóba”, és szigorúan ellenőrzik), és
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nem igaz. Hollandia az európai statisztikában sem a könnyű,
sem a kemény drogok használatában nem kap dobogós helyet.
A European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
2012-es adatai alapján azok aránya, akik a kérdezést megelőző
évben használtak cannabist, Spanyolországban és Lengyelországban a legmagasabb: 9,6 százalék a felnőtt lakosság
(15-64 év) körében, Csehország áll a második helyen, 8,9
százalékkal, és Franciaország a harmadik, 8,4 százalékkal.
Hollandiában ez az arány 7 százalék. Ezeket az arányokat
gondolatban korrigáljuk a hamist választ adókkal, akik valószínűleg a tiltó országok kérdezettjei között magasabb
arányban vannak jelen.
Míg Európa a liberálisabb gondolkodás és az ártalomcsökkentés felé vezető úton halad lépésenként, addig
Magyarországon éppen szeptemberben szüntette meg a
8. kerületi drogambulancia és tűcsere-programmal való
együttműködést a kerületi önkormányzat, mondván, „ha
nincsen ambulancia, nem lesznek drogosok a kerületben”. Ha
a liberális elmozdulást nem is kívánná követni a magyar
Coffeeshop ahol legálisan vehetsz füvet
jogalkotás, a holland drogpolitika másik (véleményem
szerint fontosabb) alappillére, a megelőzés és a rehabilitáció
tésről beszélhetünk, ugyanis törvényileg a kis mennyiségben
történő kereskedés is kihágásnak minősül, de nem olyan mér- megfontolandó lenne. Ráadásul az elmúlt években megjelenő
tékben, hogy a hatóságok foglalkozzanak vele, ezért szokták ún. „dizájner drogok” egyre nagyobb fejtörést okoznak a szakembereknek és a jogalkotóknak egyaránt, éppen a kontrollálolykor „gumitörvénynek” nevezni ezt.
Ami a „legalizációnál” viszont sokkal fontosabb, hogy na- hatatlansága miatt. A holland drogpolitika megpróbálja ellengyon sok energiát és állami pénz fektetnek a prevencióba és őrzött mederbe terelni mind az alkalmi használókat, mind a
a rehabilitációba. A holland rehabilitációs törekvések szá- függőket a klasszikus drogok tekintetében, a dizájner drogok
mokban: 45 konzultációs központ; a heroinisták 40 százaléka viszont világszinten kezdik kiszorítani a hagyományos drogovesz részt a metadon-programban, vagyis a heroint szervezett kat, és egyelőre megfelelő adataink sem állnak rendelkezésre,
keretek között metadonnal helyettesítik, ami a heroin hatása ugyanis nagyon nehéz monitorozni a dinamikussága miatt.
nélkül enyhíti az elvonási tüneteket, (Magyarországon a he- Források:
Tiltás és legalizáció között: a holroinisták 1,5 százaléka részesül csak
land drogpolitika (Forrás: www.
ilyen kezelésben). 90 szociális-jóléti
sababa.nl) (Utoljára megtekintve:
program, melyben volt drogosoknak
szeptember 20.)
segítenek a társadalomba való vis�Statisztikai adatok (Forrás: http://
szailleszkedésben, és 12 (bentlakáwww.emcdda.europa.eu/countries/
sos) rehabilitációs klinika található
prevalence-maps) (Utoljára megteaz országban, közel 2000 férőhellyel.
kintve: szeptember 20.)
A marihuánával való szabad keEMCDDA A kábítószerprobléma
reskedés kizárólag a coffeeshopok
Európában Éves jelentés 2011
kiváltsága, az utcán való árusítást
(Forrás:
http://drogfokuszpont.
ugyanúgy büntetik, mint az Európai
hu/wp-content/uploads/emcdda_
Unió legtöbb tagállamában. Ennek
ar2011_hu.pdf) (Utoljára megteegyik előnye, hogy a coffeeshopok
kintve: szeptember 20.)
csak minőségi és vizsgált kendert
EMCDDA Country overview:
árulhatnak, amivel elkerülhető,
Van köztük különbség vagy nincs?
Netherlands
(Forrás:
http://www.emcdda.europa.eu/
hogy bármi mással összekeverjék, sok esetben egészségre
publications/country-overviews/nl) (Utoljára megtekintve:
ártalmas anyagokkal dúsítsák az anyagot (mint ezt teszik a
szeptember 20.)
legtöbb olyan országban, ahol minden droghasználat illegálisnak minősül). Ebből egyértelműen következne, hogy mivel
Boda Daniella
„legális” és ellenőrzött az áru, a használók száma is magas, ami
mennyiségre vonatkozó korlát is van: maximum 500 gramm
lehet az üzletben egy adott napon, és zavart sem kelthetnek
a környéken.
Úgy tűnik, hogy a könnyűdrogokat legalizálták a hollandok, de nem legalizációról, inkább a büntetéstől való eltekin-
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La Vida Erasmus
avagy így lettem kozmopolita
Gyermekkori barátnőm könyvét ajánlom nektek sok szeretettel, aki az
ösztöndíj segítségével élte át mindazt, amiről mindannyian csak álmodunk. A rengeteg élményből született Anna első regénye, ami a leendő
Erasmusosoknak kötelező olvasmány.
Az Erasmus ösztöndíj jóvoltából évente közel 155 ezer, kezdetben magányos hallgató illeszkedik be egy számára idegen
országba, tesz szert új barátokra és lobban reménytelen, de

Kis Diána

Fotó • https://www.facebook.com/LaVidaErasmus

annál izgalmasabb szerelemre. Ana Bognaro Spanyolországban volt erasmusos hallgató, ahol élete talán legmeghatáro-

zóbb hónapjait töltötte. Kinti kalandjairól, önismereti utazásáról La Vida Erasmus címen könyv
született.
A kötet a fiatalság nyelvén íródott, nem konvencionális, a célközönség számára már-már
„unalmas” módon közelíti meg a mai huszonévesek romantikus kapcsolatait. Szókimondó, provokatív, szarkasztikus humorral átitatott, rekeszizmokat megtornásztató mű, amely
igaz történetet dolgoz fel, szigorúan tabuk nélkül.
Aki emlékszik a híres "Lakótársat keresünk" (L'auberge
espagnole) című francia filmre, vagy Annához hasonlóan hallgatóként külföldön töltött egy félévet, annak e kötet igazi kincs, édes nosztalgiázásra késztet. Ugyanakkor
mindannyiunknak szól a regény, hiszen élő bizonyítéka annak, hogy mindig érdemes egy új kalandba belevágni álmaink
megvalósításáért, legyünk bármennyi idősek.
Anna csak 23 éves, mégis saját könyvét tarthatja kezében.
„Spanyolország lett a befogadó országom. Azért döntöttem az Ibériai félsziget mellett, mert ott jó meleg van, és olcsóbb a Zara. Ezzel
remélem rávilágítottam arra a tényre, hogy gyakorlatilag teljesen
mindegy volt, hova nyerem el az ösztöndíjat, csak végre mehessek.
Pedig nem mondhatnám, hogy rossz életem lett volna otthon: szüleim együtt vannak és roppant odaadóak, sok a jó barátom, aki
szeret, és akkor már másfél éve kiegyensúlyozott párkapcsolatban
éltem egy megbízható, értelmes fiúval” Részlet Ana Bognaro, La
Vida Erasmus c. könyvéből.
A szerző jelenleg Erfurtban tartózkodik, gyakorlatilag
a regény folytatásának mindennapjait éli a történetből
megismert párjával.
A könyv megvásárolható az Underground Kiadónál és a
Booklineon 2990 Ft-os áron.
Bővebb információ: https://www.facebook.com/LaVidaErasmus
Forrás:
Ana Bognaro- La Vida Erasmus (La Vida Erasmus Facebook
page)
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Mi történt velünk?
Az ARC kiállítás nem kertel
Tizenharmadik alkalommal írt ki pályázatot az ARC kiállítás, ezúttal a
címbeli kérdést feltéve. Az érdeklődés nem maradt el, ugyanis évek óta
nem tapasztaltak ekkora pályázókedvet.

Fotó • kultography.hu

Fotó • kultography.hu

Az Ötvenhatosok terét ellepte a plakátkavalkád, én mégis
vegyes érzelmekkel gondolok vissza a látottakra. Bár a közvélemény szerint pesszimizmus uralja a kiállított képeket,
számomra a néhol kényes témákkal operáló plakátok ironikus stílusa, valamint azok direkt módon való giccsessé tétele

Hétköznapi problémák
olyan bátorságra vallanak, amelyek feltételezik a pályázók jóhiszeműségét; humorosan bemutatva több, a közhangulatot
ma meghatározó eseményt.
Az ARC Kft-t 1999-ben alapította két képzőművész, Fatér
Barna és Bakos Gábor, illetve Geszti Péter reklámszakember.
Céljuk a reklámok mint társadalmi üzeneteket is hordozó
tartalmak megjelenítése. Minden évben az egyik fő elbírálási
szempont a beküldött pályázatokat tekintve, hogy a
plakátokon milyen erővel nyilvánulnak meg társadalmi reflexiók.
A legújabb „Mi történt velünk?” című pályázatkiírás vörös posztóként lebegett a civil alkotni vágyók
szemei előtt. Az idézet Hankiss Elemér azonos című
publicisztikájára utal, mely a rendszerváltáskor még
szép reményekkel induló, ám valahol rossz pályára
lépő Magyarország helyzetét taglalja. A rekordmen�nyiségű beérkezett pályázat témái között többszörösen is fellelhető a fiatalok emigrációja, a trafikügy,
Magyarország viszonya az Európai Unióval, az előítéletes magatartás, új adófikciók, illetve a családon
belüli erőszak. A képek ugyanakkor gyakran a tipikus magyar
mentalitást is górcső alá vették, bemutatva számos szituáci-

ót, ahol a szőnyeg alá söpörjük problémáinkat,
másokat hibáztatunk, a múlton töprengünk és
kesergünk, kérdőre vonjuk a nálunk sikeresebbeket, vagy csak szimplán panaszkodunk. Az, ami
mindenképpen összeköti a plakátokat, az kétségkívül a gúny
és annak formái, de nem maradhatnak ki az olykor groteszk
és parodisztikus elemek sem. Rengeteg kép úgy ötvözi a gúny
és az irónia eszközeit, hogy egy, az utca embere számára is
ismerős szövegkörnyezetből akár csak egyetlen szókapcsolatot kiemel, és olyan háttért tesz mögé,
ami szürreálissá teszi az írott szónak, annak
konnotációjának, illetve ezeknek a háttérrel
való kapcsolatát. Ugyanakkor képes arra, hogy
humoros legyen, pedig az eredeti dialógusból
kiemelt szókapcsolat egy formális interjú kérdésére adott válasz része.
Az első három helyezettel készített interjúkból világossá válik, hogy a pályázók
egyik legnagyobb sérelme, – képeikkel is ezt
demonstrálják – hogy másra hárítjuk a problémáinkat, nem vállalunk kellő felelősséget
tetteinkért. Egyszerűen hátradőlünk és várjuk,
hogy más megoldja azt, amire összefogva akár
képesek lehetnénk.
Az egyik díjazott például a Hősök terét mutatja be „hősök”,
azaz szobrok nélkül, csupán egy vezetővel az élen. Arra szeretné felhívni a figyelmet az alkotó, hogy a sok kesergés helyett
azon kéne dolgoznunk, hogy a mások által számunkra már
sok küzdelem után megteremtett jelenért hálásak legyünk,
és felelősséget vállaljunk a jövőért. Gondolatait a kép címe

Modernizálva
csupán pár szóban, a Szózatból vett idézettel tömören megfogalmazza: „Az nem lehet, hogy annyi.” Felmerül a kérdés, hogy
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kinek a dolga tenni bármit is egy normális társadalomért.
Egy másik díjazott plakátja a családon belüli erőszak témáját
dolgozza fel, brutálisan lefestett képet tárva elénk egy makulátlan fehér tanteremmel, benne egy vértócsában álló székkel.
Az alkotó célja, hogy a társadalom minden tagjához szóljon,
felszólítva őket arra, hogy a családon belüli erőszak nem csupán az áldozatokat érinti, hanem nekünk is kötelességünk azt
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észrevenni és cselekedni.
A kiállítás még mindig roppant egyszerűen fogalmaz meg
társadalmi üzeneteket közterületen, ingyen, az utca emberétől az utca emberének. Mindezt úgy teszi, hogy kihámozza a
média által szétcincált témák valóságát, s leönti cukormázzal,
mert úgy kevésbé keserű.
Hancz Petra

Hajsza a győzelemért
„Minél közelebb vagy a halálhoz, annál jobban dübörög benned az élet”
Pontosan tudtam, mi lesz a film vége, mégis végigizgultam, mégis élvezhető volt minden perce. Nehéz a Forma-1 szurkolóinak filmet csinálni, de
annál is nehezebb jó filmet készíteni. Olyat, amelyre bátran mondhatjuk,
hogy ez bizony 10/10-es alkotás.

A valóságot a sors rendezte 1976-ban
A színészekről mindenképpen szót kell ejtenünk, hiszen
nem csak tehetségüknek köszönhetik, hogy olyan hitelesen
alakították valós karaktereiket. Hunt szerepére is szinte hasonmást találtak Chris Hemsworth személyében, Daniel Brühl
pedig nemcsak megszólalásig hasonlít Niki Laudára, de azon
túl is – mintha csak az osztrákot hallanánk. Így erősen javasolt
a feliratos változat választása.
Egy izgalmas Forma-1-es szezonról csak izgalmas filmet
lehet készíteni, azonban Ron Howard ezen jócskán túltett:
olyat alkotott, amely nemcsak a száguldó cirkusz rajongóit
ragadja magával, de azt is, aki egyébként képtelen végignézni
hétvégenként, hogy az autók körbe-körbe mennek…
Hogy érdemes-e megnézni? Nos, Forma-1 szurkolóknak
kötelező, a többieknek pedig muszáj!
Berta Kitti

Fotó • Singapore Grand Prix Media

Nem csak egymásra, a nézőre is hatást gyakorolnak
Lauda súlyos balesetet szenvedett. Az osztrák versenyző
azonban nem sok időt hagyott testének a gyógyulásra: hat hét

Fotó • 1i3.mirror.co.uk

Ezúttal azonban sikerült. A Rush, vagyis a Hajsza a győzelemért
című film egy olyan igaz történet, amelyet – a Forma-1 történelmét ismerve – eddig is filmbe illőnek neveztek a sportág
szerelmesei. És valóban, Niki Lauda és James Hunt olyan küzdelmet vívtak 1976-ban, amely ma, 2013-ban hihetetlennek
tűnhet. Akkoriban minden versenyhétvégén úgy ültek autóba
a versenyzők, hogy tudták: lehet, hogy ez az utolsó. Ők azonban félretéve félelmeiket – mert voltak nekik, ez a filmből is
kiderül – vállalták a kockázatot, és elviselték azt is, hogy családjuk kitagadta őket őrültségük miatt.
A történet két, teljesen különböző karakterről szól: Hunt
egy laza, nemtörődöm srác, aki habzsolja az életet, kihasználja, hogy a lányok odavannak érte, míg Lauda egy igazán
megfontolt, komoly, szakértő pilóta, aki szeret a technika
mögé látni. Egy dolog azonban közös bennük: mindkettejük
az 1976-os év világbajnoka akar lenni – bármi áron. Akár az
életük árán is.
A Német Nagydíj kis híján tragikus véget ért, amikor is

után újra beült a Ferrariba, hogy tovább folytassák a küzdelmet Hunttal.
A film egyszerre megrázó és elgondolkodtató,
ugyanakkor megismerhetjük benne azt az elszántságot, amely az igazi versenyzőket jellemzi.
Két olyan ellenfélről van szó, akik legszívesebben a pokolba
küldenék a másikat – amikor azonban a kis híján végzetes baleset bekövetkezik, akkor kiderül, mennyire tiszteli egymást a
két pilóta.
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Tehetségkutatók és tehetségek
Bemutatkozik a Let The Cigar Die
2013 nyarán, Egerben került megrendezésre az ÉTER Fesztivál, amely
azért nevezhető forradalmian új kezdeményezésnek, mert nemcsak egy
koncertsorozatról van szó, hanem napközben a tehetségek is versenyre
kelnek egymással. A TÁTK hallgatói is kivették a részüket a szervezésben.

Fotó • facebook.com/pages/Let-the-cigar-die/

A két napig tartó küzdelem végén a dobogó legfelső fokára
a Let The Cigar Die nevű formáció állhatott. Az ÉTER után
a Hegyalja Fesztiválon találkoztam velük, ahol már délután
kettőkor a húrok közé csaptak, és megalapozták a közönség
hangulatát – azóta pedig már a Sziget Fesztivál történetébe is
beírhatták a nevüket.
A srácok született tehetségek. Kezdetben a Griff zenekar
gitárosától tanultak, majd saját kezükbe vették a sorsukat.
Ennek ellenére a zenéjük érett, Levi hangja kiforrott, a formáció megállja a helyét a piacon. Első számuk már elérhető a
legnagyobb videómegosztó oldalon, I Wish You címmel.

TK: Mi a véleményetek a tehetségkutatókról?
LTCD: Változó. Attól függ, hogy van megszervezve. Alapvetően ezek jó dolgok, de emberesen el
lehet szúrni őket!

TK: Mennyire találjátok hasznosnak az ilyen programokat?
LTCD: Szerintünk erre azért lehet ténylegesen szükség, mert
olyan zsűritől kaphat egy zenekar visszajelzést, amelynek a
szavára adhat, véleményére építhet. Zenekari és szervezői
kapcsolatok kialakulását is elő tudja segíteni, nem mellesleg a
nyeremények nagyban hozzájárulhatnak a zenekar előrejutásához, mint például egy adott időnyi stúdióhasználat.
TK: Fontos a tehetséggondozás, vagy aki jó, annak úgyis
sikerül?
LTCD: Persze, hogy fontos, mivel sajnos a zenekarok már
nem olyan szerepben élnek, mint keresett társaságok. Az a

TK: Mikor és miért kezdtetek el zenélni?
LTCD: Zola és Levi kezdte a közös zenélést ezen a
néven, 2011-ben akusztikus duóként, aztán a fesztiválfellépések miatt teljes zenekarrá alakultunk
2012-ben. Jórészt meg akartunk felelni a nagyobb
koncertek elvárásainak, és nem csak kávéházakban,
kocsmákban szerettünk volna zenélni.
TK: Ki/kik inspiráltak titeket?
LTCD: Leginkább a stoner és a sludge műfajokból
tudnánk említeni előadókat, de ez személyenként
változik. Zola például Guns N’ Roses fan, Zoli pedig
Parkway Drive-os. Dávid leginkább progresszív metált, míg Levi stonert, southern metált hallgat. Persze átfedések mindenkinél vannak.
TK: Milyen volt megírni az első saját dalt? Mi kellett hozzá?
Levi: Nekem nem túl jó, másnap már hallani sem akartam
róla.
Zola: Az én hatásomra tartottuk meg az első sajátot, Levi
másképp kidobta volna. Egyébként szerintem fergeteges volt.
Örültem, hogy elkezdtük végre a saját számokból álló repertoár felállítását. Hogy mi kellett hozzá? Egy ötlet… és sör.
TK: Mi ösztönzött titeket a tehetségkutatóra?
LTCD: Semmi. Ha őszinték akarunk lenni, akkor az a valós
történet, hogy Zola igazából csak koncertet akart szervezni,
és véletlenül jelentkezett az ÉTER-re. Ugyanígy volt ez a kecskeméti Fringe fesztivállal.

Let The Cigar Die zenekar
helyzet áll fenn, hogy a zenekarokat már nem hívják, ha menni akarsz, neked kell tenni érte. Így a jók nem fognak anélkül
kitűnni, hogy ők ne tennének érte.
TK: Mennyiben változtatta meg az életeteket, hogy megnyertétek az ÉTER-t?
LTCD: Örültünk a nyereményeknek, a bíztatásnak, a véleményeknek, de a fő dolog talán az, hogy új erőre kapott a zenekar.
Egy erős seggberúgásnak könyveljük el, persze jó értelemben.
TK: Mi a legnagyobb célotok?
LTCD: Saját lemez. Meg az, hogy inkább hívjanak koncertezni, és ne nekünk kelljen megszervezni.
Kis Diána
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