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NYITÁNY
2017 után idén májusban ismét rangos szakmai
elismerést kapott a TátKontúr. A lapunk korábbi
főszerkesztője,

Csernus

Fanni

által

elindított

arculatváltást, valamint az újságban megjelent cikkek
magas színvonalát tavaly 3. helyezéssel díjazta éves
versenyén a Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete.
Idén májusban lapunk különdíjasként ismét a legjobb kari és egyetemi
újságok között végzett, ami elsősorban szerkesztőségünk tagjainak köszönhető,
akiknek ezúton szeretném megköszönni kitartó munkájukat.
A májusi-júniusi lapszámunkban ismét a legváltozatosabb témákban olvashattok cikkeket.
Tudomány rovatunkban az újrahasznosításon túlmutató „zero waste” életmódot ismerhetitek
meg és a tudatos vásárlásról olvashattok hasznos tippeket.
Külügy rovatunkban napjaink fontos kérdéseit jártuk körül. Vajon lezárulhat a koreai-félszigeten
zajló háború és egy új békés korszak kezdődhet a két ország történelmében vagy a tárgyalásokat
csupán időhúzásra és a szankciók enyhítésére használja fel Észak-Korea? Az elmúlt évek
és hónapok eseményeit követően hogyan alakul az öröklési rend a brit királyi családban?
Mi váltotta ki a tüntetéshullámot Örményországban és miért elégedetlen az örmény nép a jelenlegi
vezetésével?
Végezetül Ajánló rovatunkban Vranik Roland filmdrámáját, a 2016-ban bemutatott „Az állampolgár”
című filmet, valamint Jón Kalman Stefánsson: A halaknak nincs lábuk című könyvet ismerhetitek meg.
Kellemes olvasást, valamint sikeres vizsgaidőszakot kívánok mindenkinek!

Debrenti Á. Félix

Főszerkesztő
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Idén is vár az EFOTT!

Miért érdemes idén a Velencei-tónál fesztiválozni?
Idén is megrendezésre kerül a főiskolások és egyetemisták körében nagy népszerűségnek örvendő
EFOTT fesztivál. Július 10-16 között büszke ELTE-sekként bulizhattok 6 napon keresztül a Velenceitónál, ugyanis a rendezvény házigazdája idén az Eötvös Loránd Tudományegyetem lesz!
Egyetemünk idén minden ELTE-s hallgatónak kedvezményes 6 napos diákbérlettel szolgál,
amelyet 17500 forintért tudtok megvásárolni a TÁTK-s promótereinktől, Orbán Domonkostól
és Szerletics Tamástól.
Fontos tudni, hogy a házigazda bérlet ára nem drágul a fesztiválhoz közeledve ellenben a
többi bérlettel, azonban a kedvezmény csak a heti bérletre érvényes. A fesztiválon minden
kari HÖK elnöknek jutott valamilyen szerep, mind-mind különböző feladatköröket látnak
majd el. Házigazdaként lesz külön standja egyetemünknek, amelyet mindenképpen érdemes
meglátogatni, hiszen sok jó program és meglepetés vár rátok.
A végleges programterv ugyan még nincs meg, de azt már biztosan tudjuk, hogy lesz ELTE
EFOTT Challenge, amely a Facebook-os esemény alatt lesz elérhető. A szervezők azt szeretnék,
ha az ELTE-sek egy jó találkozási pontnak tekintenék az egyetemi kitelepülést, vagyis ahol
találkozhatnak, pihenhetnek és készülhetnek a közös esti bulizásra a fiatalok.
Minden nap számos érdekes programmal és persze sztárfellépővel szolgál. Világsztárok közül
John Newman, Jessie J, Lost Frequencies és Volbeat zenéire is bulizhatunk, valamint a magyar
fellépők sorát erősíti a Wellhello, a Halott Pénz, Leander Kills, Margaret Island, a Punnany
Massif és még sokan mások.
A részletes tájékoztatót megtalálod az
ELTE Facebook eseményénél, valamint
az EFOTT honlapján.

Viszmeg Dóra
Forrás:
EFOTT honlap: http://
efott.hu/ (utolsó letöltés:
2018.05.01.)

www.zene.hu
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Erasmus körkép 2.0

Közélet

Interjú Török Annával, az ESN új főmentorával
A közelmúltban sor került az ELTE TáTK új ESN főmentorának megválasztására, melyen végül
Török Anna lett a befutó. Ebben az interjúban megismerhetitek Annát és az ő programtervét,
amelyet főmentorként kíván megvalósítani.
Varga Flóra Antónia: Kérlek Anna, mutatkozz be, mondj pár mondatot magadról!
Török Anna: Török Anna vagyok, 20 éves, elsőéves hallgató nemzetközi tanulmányok szakon.
Mindig is ezt szerettem volna tanulni, ugyanis nagyon érdekelnek az idegen nyelvek, a különböző kultúrák és a nemzetközi kapcsolatok is. A jövőben a külügyi szférában kívánok elhelyezkedni. Nyitott ember vagyok, könnyen szerzek új barátokat, közöttük külföldieket is, akikkel
szeretek beszélgetni és megismerkedni, ezért is csatlakoztam az ESN csapatához rögtön már
az első félévben. Szabadidőmben angolt és pingpongot tanítok gyerekeknek.
V.F.A.: Mi motivált arra, hogy indulj a főmentori pozícióért?
T.A.: A legfőbb belső motivációim közé tartozik az, hogy így még több külföldivel ismerkedhetek meg, barátkozhatok össze, így növelve a nemzetközi kapcsolatrendszeremet. Mindezt
igazán fontosnak tartom az életemben. Ezeken túl, Lakó Anna, az előző főmentor bíztatása is
erősen motivált arra, hogy megpályázzam ezt a pozíciót.
V.F.A.: Milyen érzés elsőévesként ilyen magas pozícióba kerülni?
T.A.: A kezdetekben kissé tartottam attól, hogy elsőévesként ilyen beosztásba kerüljek, hiszen
akkor én a csapat egyik legújabb tagja voltam. Ezt a kezdeti bizonytalanságot azonban elhessegettem és örülök, hogy így tettem, nem mondtam le erről a lehetőségről, mert ez az, amit a
legnagyobb odaadással, teljes szívemből szeretek csinálni.
V.F.A.: Mik a programtervednek a főbb pontjai?
T.A.: Elsősorban több olyan közös csapatépítő programot szeretnék szervezni, ahol a mentorok
és a mentoráltak együttesen jelen vannak. Ezáltal egy összetartóbb közösség jöhetne létre, ami
szintén a programtervem egyik főbb pontja. Mindemellett szeretnénk együtt létrehozni egy közös
mentorképzést az ELTE karainak ESN főmentoraival, ahol sokat tanulhatnánk egymás tapasztalataiból az ott történő eszmecserék során. Végezetül pedig egy szorosabb együttműködést tűztem
ki célul a HÖK-el, mert véleményem szerint ebből mind a két szervezet kölcsönösen profitálhatna.
V.F.A.: Sok sikert munkásságodhoz, remélem sikerül mindent megvalósítanod a kitűzött céljaid
közül! Köszönöm az interjút!

Varga Flóra Antónia
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Finn cserediákként Magyarországon
Az Erasmus körkép arra szolgál, hogy jobban megismerhessük külföldről érkezett hallgatóink
érzéseit, tapasztalatait, gondolatait és benyomásait. Ennek a második részében Sara Anttila-t
(26) ismerhetjük meg jobban, aki Finnországból érkezett hozzánk a Tamperei Egyetemről, hogy
szociológiát hallgasson mesterszakon.
Varga Flóra Antónia: Miért döntöttél úgy, hogy Magyarországon folytatod mesterszakos
tanulmányaidat?
Sara Anttila: Két éve jártam először Budapesten, amikor is a családommal ide utaztunk nyaralni.
Azonnal megragadott a nagyvárosi hangulat és akkor érett meg az a gondolat a fejemben, hogy
itt szívesen eltöltenék akár egy hosszabb időszakot is. Ezek után, amikor megtudtam, hogy van
lehetőségem arra, hogy egy szemesztert Budapesten tölthessek, habozás nélkül megpályáztam
az ERASMUS+ ösztöndíjprogramot.
V.F.A.: Mennyire érzed befogadónak az egyetemi közösséget?
S.A.: Teljes mértékben befogadónak érzem! Eddig minden ember, akivel beszéltem, igazán barátságos és segítőkész volt. Ha látták, hogy elveszett vagyok ezen az óriási campuson, szó
nélkül felajánlották segítségüket és elvezettek az általam keresett teremhez. Ezt a segítőkészséget nem csak az egyetemen belül, hanem azon kívül is megtapasztaltam. Jó érzés, amikor
olyan emberekkel vagy körülvéve, mint amilyenek a magyarok.
V.F.A.: Mi volt az eddigi legnehezebb időszakod ittléted során?
S.A.: Egyértelműen az első két hét volt számomra a legkritikusabb. Folyton eltévedtem a városban és mivel még nem ismertem senkit, nem volt kihez fordulnom segítségért. Ám az ESN
által szervezett programoknak hála sok új barátot szereztem, akik pontosan tudják, hogy min
megyek keresztül, hogy mennyire nehéz az otthonodtól távol lenni és egyedül beilleszkedni egy
idegen országba.
V.F.A.: Tudnál mondani egy olyan magyar szokást, ami meglepetést okozott számodra?
S.A.: Nagyon meglepett az, hogy a magyarok két puszival köszöntik egymást. Finnországban ez
egyáltalán nem egy bevett szokás, mi öleléssel köszöntjük a másikat. Puszit csak nagyon közeli,
személyes kapcsolatban adunk egymásnak, míg itt azok az emberek is ezt teszik, akik akár
éppen csak abban a pillanatban ismerték meg egymást. Ahhoz képest, hogy mennyire furcsálltam ezt a kezdetekben, már annyira hozzászoktam, hogy én is kezdeményezem ezt a rendkívül
barátságos üdvözlési formát.
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Interkultúra
V.F.A.: Ha még egy szemesztert külföldön tölthetnél, választanád újra Magyarországot?
S.A.: Igen, szívesen eltöltenék még itt egy kis időt. Ez a szemeszter nagyon hamar elrepült,
olyan mintha csak tegnap érkeztem volna Magyarországra. Biztos vagyok benne, hogy ha hazamegyek, nagyon fog hiányozni Budapest, és a rengeteg csodálatos ember, akit itt ismertem
meg.
V.F.A.: Ez esetben, remélem, hogy találkozunk a következő szemeszterben is. Köszönöm az interjút!

Varga Flóra Antónia

Európa Hollywoodja: Budapest

Avagy miért szeretnek itt forgatni a külföldi filmesek?
Évről évre egyre több hollywoodi szuperprodukciót forgatnak a magyar fővárosban. Van, hogy
csak pár jelenetet vesznek fel, de egyre gyakoribbá válik, hogy az egész filmet Budapesten és
környékén forgatják. Minek köszönhető ez? Miért választják a külföldi filmkészítők a Nyugati
pályaudvart, a Kálvin teret, vagy a Bálnát alkotásuk helyszínéül?
A filminginhungary.com weblap elég alaposan körüljárja a témát, már a nyitóoldalán is azt
olvashatja a látogató: „Find out why it’s worth to film your movie in Hungary” (Fedezd fel,
miért éri meg Magyarországon forgatni a filmedet). A honlap blogbejegyzésekkel, cikkekkel,
pénzügyi áttekintéssel, egy Magyarországról felvázolt profillal, stúdióbemutatásokkal,
helyszínajánlatokkal, rövid történeti áttekintéssel mutatja be a legfontosabb szempontokat.
Ha elsősorban a fővárosra fókuszálunk az elemzés során, akkor megállapíthatjuk, hogy Budapest az évek során alakíthatta már Berlint (Kémjátszma, Max, A csíkos pizsamás fiú, Az adósság), Londont (Csodálatos Júlia; München; Suszter, szabó, baka, kém), Rómát (München), Párizst
(München, Bel Ami – A szépfiú), Bécset (Diótörő 3D), Moszkvát (Vörös Veréb, Die Hard 5, Vörös
Zsaru, Z világháború), New Yorkot (Hell Boy 2 – Az Aranyhadsereg), Buenos Airest (Evita), a 19.
századi Baltimore-t (A holló) és több más nagyváros mellett természetesen önmagát is (Amerikai rapszódia; A végső játszma; Én, a kém; 8mm 2.; A szállító 3; Mission: Impossible – Fantom
protokoll). De vajon minek köszönhető ez a sokoldalú sajátossága városunknak?
Mindenekelőtt ki kell emelnünk, hogy van Budapestnek egy egyedülálló bája, amit Jeremy Irons
úgy fogalmazott meg, hogy halovány omladozó szépség. Bár nem mindenhol halovány, és nem
mindenhol omladozó, a Oscar-díjas színész remekül megragadta a lényeget, amit mi sem bizonyít jobban mint a közelmúltban forgatott Vörös Veréb című film stábjának döntése: a film
alapjául szolgáló könyv első fele Moszkvában, a második fele pedig Helsinkiben játszódik, de a
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film alkotói annyira megkedvelték Budapestet, hogy átírták a forgatókönyvet. Így bár a film első
felében még Moszkvát alakítja a fővárosunk, a második felében már önmaga lehet.
Hasonló okból választották a várost azon többi esetben is, amikor Budapest szintén nem más,
mint Budapest: például az Én, a kémben Eddie Murphy és Owen Wilson számos ikonikus helyen
kerül szorult helyzetbe – a Clark Ádám téren vagy éppen a Lánchíd tetején.
Pest és Buda egyedülálló természeti és építészeti értékeit helyezi előtérbe A kém című, Melissa
McCarthy főszereplésével készült akció-vígjáték is. Ebben a filmben a Lánchídra néző Gresham
Palota kap például kiemelt szerepet.
Más, bár valamennyire hasonló okok vezetnek azokhoz a döntésekhez, amikor Budapestnek Párizst, Londont és egyéb fontos és jellegzetes várost kell háttérként megjelenítenie a filmekben.
A magyar főváros olyan eklektikus mind stílus, mind hangulat szempontjából, hogy bőven akad
épület és közterület, amin szinte semmit nem kell változtatni ahhoz, hogy olyan legyen mintha
a pár évtizeddel korábbi Moszkvában, az 1972-es Münchenben, vagy a ’40-es évekbeli Buenos
Airesben járnánk.
Nagyon fontos szempont a külföldi filmesek választásánál az is, hogy Budapesten és agglomerációjában több jól felszerelt filmstúdió (Korda, Origo, Mafilm, Stern) áll rendelkezésre,
remek szakembergárdával, akik számos csodálatos díszletet és minden más további segítséget
maradéktalanul a forgatás szolgálatába állítanak. Sturla Gunnarsson, kanadai filmrendező a
közelmúltban elismerően nyilatkozott például a magyar filmesek szakmai tapasztalatairól és a
szolgáltatások magas minőségéről. Az elmúlt néhány évben több száz magyar mozis szakem-

http://vjm.hu
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Interkultúra
ber kezdett el dolgozni az iparban, akik már most sok tapasztalatot szereztek az itt forgatott
külföldi filmek készítése során. Nem egy közülük (pl. jelmeztervezők, kaszkadőrök) nemzetközi
díjat is nyert magas színvonalú munkájáért.
A közelmúltban a Váltságdíj (Ransom) című akciófilm-sorozatot például a Korda Stúdióban
felépített Boeing 747 repülődíszletben forgatták, a Borgiák szériát pedig abban a kültéri
reneszánsz díszletben, amit ugyanitt húztak fel. A stúdiókon belül tényleg akármit meg lehet
oldani: 2014-ben 200 tonna földet és homokot hozattak a Marson játszódó Mentőexpedíció
című hollywoodi szuperprodukcióhoz – ebben a filmben egyébként a budapesti Bálna a NASA
központot alakította.
Végül, de nem utolsósorban, olyan nem elhanyagolható okok is vezetnek ahhoz, hogy
Magyarországon forogjon egy film, mint például a magyar állam által garantált 25+5%-os
adókedvezmény. A szabály egyszerű: ha egy 2 millió dolláros film költségvetésének legalább
80 százalékát költik el Magyarországon, a filmgyártónak jogában áll 500 ezer dollárt
visszaigényelni. (A költségvetés, illetve a Magyarországon elköltött arány változásával a
visszaigényelhető összeg arányosan változik.)
Hasonló szempont, hogy a magyar munkaerő alacsonyabb fizetésért megszerezhető, valamint
a helyi bérleti és szolgáltatási díjak amerikai és nyugat-európai viszonylatban meglehetősen
olcsók. Arról nem is beszélve, hogy szakszervezet hiányában napi több, mint 12 órában is felár
nélkül rendelkezésre állnak a statiszták és háttérmunkások, tehát jelentős mennyiségű pénzt
spórolhatnak meg a külföldiek, ha hazánkban forgatnak.
Továbbá az elmúlt 10-20 évben olyan fontos változások történtek, mint Magyarország
csatlakozása az Európai Unióhoz, a szigorú magyarországi lőfegyverkészítési előírások
enyhítése, valamint az adminisztráció, a szervezés és forgatási engedélyek intézésének
felgyorsítása. Így a kockázatok és a várakozási idő minimálisra csökkentek, és tulajdonképpen
semmi sem jelenthet akadályt annak, aki Budapesten akar filmet forgatni.

Ulics Balázs
Forrás:
http://filminginhungary.com/top-10-reasons-to-film-in-hungary-2 (utolsó letöltés: 2018.04.30.)
https://www.youtube.com/watch?v=8ikoaSVoo_o&feature=youtu.be (utolsó letöltés: 2018.04.30.)
https://andyvajna.hu/hu/hirek/budapest-europa-uj-hollywoodja (utolsó letöltés: 2018.04.30.)
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/12-vilaghiru-film-amit-budapesten-forgattak/ (utolsó letöltée:
2018.04.30.)
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Magyarország, az „Éhesország"?
A magyar konyha, ahogyan azt a külföldiek látják

Mivel Magyarország neve angolul Hungary, így sokan összetévesztik a hungry, vagyis az éhes
szóval – de talán nem is csak innen származik a két szó kapcsolata, hiszen sok embernek azonnal
a fűszeres és zsíros finomságok jut először eszébe hagyományos ételeink hallatán. A magyar
konyha azonban számtalan finomsággal is szolgál, legyen szó akár valamilyen süteményről,
vagy pedig egy jó pörköltről. Ennek szellemében gyűjtöttünk össze néhány olyan ételt, amely
hódít a külföldiek körében, illetve azt is, hogy mi az egyes nemzetek véleménye mindezekről.
Amerikában, mint azt tudjuk, elég sok zsíros étket és gyorsételt fogyasztanak a lakosok, ők
mégis úgy gondolják, hogy a magyarok készítenek nehéz fogásokat. Többségük nem igazán
ismeri konyhánkat, azonban akik már megkóstolták ételeinket azoknak a körében főként a Gundel palacsinta hódított. A gulyásleves, a rakott káposzta és még sok más hagyományos fogás is
pozitív meglepetés sokuk számára, annak ellenére, hogy nem is hallottak róluk. Az összetevők
párosítása is meglepő számukra, így például a rakott krumplira többen azt hiszik, valamilyen
reggeli lehet, holott mi inkább jellemzően főételként fogyasztjuk.
A japánok már nagyobb joggal mondhatják el őszinte véleményükként azt, hogy a magyaroknak
a zsíros étkezéseik miatt többször kellene edzeni járniuk. Ez a hozzáállás nem is meglepő, hiszen
a japán konyha sokban eltér a miénktől, például abban, hogy sokkal több tengeri és növényi eredetű ételt alkalmaz – mégis, amikor turistaként érkeznek országunkba a japánok, előszeretettel
vásárolnak maguknak hazai paprikát, szalámit, sőt akár libamájat is.

www.goway.com
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A vodkaivás hazájában, vagyis Oroszországban sem ismeretlen a magyar gasztronómia.
Néhányan közülük úgy vélik, hogy a magyarok nem tudnak igazán inni, és bár minden bizonnyal
vodkaivásban ők a verhetetlenek, azt elismerik, hogy nekünk pedig a pálinkaivásban nincsen
párunk. Egyébként az amerikaiak és más nemzetek is eléggé finomnak tartják a pálinkáinkat,
noha egyesek kifejezetten erősnek ítélik őket.
Egyes nemzetek annyira szeretik a magyar ízvilágot, hogy már egyenesen hiányolják azokat
a saját országukban: így vannak ezzel a mongolok is, akiknek hiányoznak azok a magyar
zöldségek, amelyeket most már csak kisebb mértékben tudnak importálni hazájukba.
Thaiföldön pedig, ahol a lakosok nagyon válogatósan étkeznek, a magyar ételekkel sem tesznek
kivételt, így előfordul, hogy valaki például nagyon szereti a gulyáslevest, azonban csak a húst
eszi ki belőle.
Több lista is létezik arról, hogy mely magyar ételek örvendenek a legnagyobb népszerűségnek
külföldön, illetve hogy közülük melyeket ajánljuk a hazánkba látogatóknak. A listákon szerepelt
a halászlé, a gesztenyepüré, a lángos, a pörkölt és még sok-sok más finomság. Külföldön a
legismertebb ételünk a gulyás és a pörkölt, süteményeink közül pedig különösen a rétes és a
kürtőskalács hódít.

Viszmeg Dóra
Forrás:
32 Hungarian Foods The Whole World
Should Know And Love: https://www.buzzfeed.
com/anitabadejo/hungarian-foods-the-worldshould-know?utm_term=.ddPMMjK5o#.ghpllWj7D (utolsó letöltés: 2018.04.30.)
A magyar konyha hódít külföldön is: https://
kozepsuli.hu/magyar-konyha-hodit-kulfoldon/
(utolsó letöltés: 2018.04.30.)
College kids eat hungarian food: https://
www.youtube.com/watch?v=a9oSm6xrFVk
(utolsó letöltés: 2018.04.30.)
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http://elelmiszer.hu

Strandszezonban a lángosért állnak sorba kíváncsi vendégeink,
miközben italaink közül a Tokaji Aszú nyerte el leginkább a
borrajongók tetszését. Mióta csak dívik a magyarországi
turizmus, a látogatók előszeretettel kóstolják meg hazai
fogásainkat, és utána általában jóllakva, jókedvvel
távoznak a magyar vendéglőkből.

Túl az újrahasznosításon

Zero waste életmód és a csomagolásmentes boltok
Az újrahasznosítás mellett számos más módja is van a tudatosabb életmódnak. A továbbiakban
megtudhatod, hogyan lehet hulladék nélküli életmódot élni, és hogy hol vásárolj Budapesten, ha
nem kérsz a csomagolásból.
Tudtad, hogy az összes valaha előállított műanyag majdnem felét csomagolásra használják
fel? Legalábbis ezt mutatja Roland Geyer, ipari ökológus által vezetett kutatás. Már régóta
halljuk mindenhonnan, hogy mennyire fontos a szemét szétválogatása, viszont az talán
kevésbé elterjedt tény, hogy az újrahasznosítás nem elegendő ahhoz, hogy környezetünkben
jelentős változást tudjunk elérni. Például a műanyag újrahasznosítása véges és két-három
kör után romló minősége miatt használhatatlanná válik. A szelektálás mellett a tisztítás
is nagy problémát okoz és energiát emészt fel. Mégis milyen módszerek léteznek még, ha
tudatosabbak szeretnénk lenni?
Egy igazán látványos, kívülről talán lehetetlennek tűnő megoldás
a zero waste életmód. Számos blog, YouTube videó és TED Talk
magyarázza és népszerűsíti ezt az életvitelt. A reakciók
megoszlanak azok közt, akikre ez inspirálóan hat és azok
közt, akik értetlenül állnak a dolog előtt. Talán a leg�gyakoribb kérdés így hangzana: ez nagyon jónak
tűnik, de lehetséges az, hogy semmi szemetet
ne termeljünk?
Persze a megvalósítás mértéke minden embernél különbözhet, de lényegében és leegyszerűsítve a
következőkről van szó: az eldobható használati eszközök
lecserélése újrahasználhatóra,
csomagolásmentes vásárlás,
komposztálás, kozmetikumok
és tisztítószerek otthoni elkészítése és 100%-ban újrahasznosítható termékek vásárlása.
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www.facebook.com/csomagolasmentes

Tudomány
Felmerülhet az a kérdés, hogy megéri-e ez a sok macera, és hogy kinek van erre ideje. Kezdetben
elég pár hétköznapi változtatásban gondolkozni. Beszerezhetünk egy állandó kulacsot, natúr
szappanra cserélhetjük a drogériában vásárolt termékeket, vagy elhagyhatjuk a szívószál
használatát. A témában a Facebookon is rengeteg csoportot találunk, amikben további ötleteket
fedezhetünk fel és tanácsokat kérhetünk. Ilyenek például a Háztartásom hulladék nélkül és a
Vegán háztartások hulladék nélkül oldalak.
Egy könnyebben kivitelezhető elem a már korábban is említett csomagolásmentes vásárlás.
Az így kialakított boltokban az élelmiszerek nem adagonként becsomagolva, hanem nagyobb
tárolókban vannak. Kiválaszthatjuk a kívánt mennyiségeket és az általunk hozott üvegekben,
szatyrokban vihetjük haza azokat.
Erre remek példa a nemrégiben nyílt Ligeti Bolt, ami Budapest első csomagolásmentes boltja,
és egyben kávézó is.
Ha valaki tájékozatlanul érkezik, sem kell félnie, mert a falon megtalálható egy tábla az üzlet
használatáról és az eladók is szívesen segítenek. Elöljáróban talán annyit, hogy érdemes
saját dobozokkal, üvegekkel vagy vászontáskákkal érkezni, hiszen a termékeket ebben lehet
hazavinni. Vászonszatyrokat viszont a helyszínen szintén lehet vásárolni. Az árucikkek között
találhatóak tészták, magvak, lisztek, olajok, tejtermékek, de kozmetikumok és tisztítószerek
is. Egy viszonylag kicsi üzletről van szó, így felmerült bennem a kérdés, hogy a választék
mennyire képes lefedni egy teljes étrendet. Az eladók elmondása szerint, ha valaki nem eszik
húst nagyjából teljesen, de 80%-ban biztosan kielégíti a választék a vásárló igényeit. A másik
kérdés, ami felkeltette az érdeklődésemet az elvihető kávé volt. Erre az a megoldás, hogy ha
magunkkal hozzuk a termoszunkat, abba szívesen beletöltik nekünk az italt. Fontos, hogy a bolt
nem tart eldobható poharakat. A vásárlók legnagyobb része 18 és 40 év közötti nő, de ugyanúgy
megfelel a hely egy családi bevásárlásra is.
Ha kíváncsi vagy, hogy te mennyire vagy környezettudatos, figyeld meg egy napodat: miket
vásárolsz, hogyan szemetelsz, ebből mennyi az, ami újrahasznosítható, és mit lehetne újrahasználható alternatívákkal könnyen kicserélni?

Domán Csenge
Forrás:
Statisztikák a műanyagról: http://www.latimes.com/science/sciencenow/la-sci-sn-plastic-trash-20170721-htmlstory.html (utolsó letöltés: 2018.04.30.)
Hogyan élj szemét nélkül: https://www.youtube.com/watch?v=KtTTnEEPeAQ (utolsó letöltés: 2018.04.30.)
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Különös vallások és szekták #2
A boszorkányoktól a Spagettiszörnyig

A kereszténységről, az iszlámról, de még a buddhizmusról és a hinduizmusról is rengeteg dolgot
tudhatunk, mi a helyzet azonban azokkal a vallásokkal és szektákkal, amelyeknek a képviselői
sokkal kisebb számban élnek szerte a világon? Vajon miben is hisznek pontosan ezek az emberek?
A szcientológia a mai vallások közül úgy vélem, hogy talán az egyik legmegosztóbb. Az
egyház az L. Ron Hubbard sci-fi író által kidolgozott elképzeléseken alapszik, aki 1952-ben
életmódjavító filozófiaként indította útjára tanait, és azok fokozatos változások következtében
alakultak át vallássá. A szcientológia valamelyest hasonlít a keresztény valláshoz, azonban
itt elfogadják a válást és hisznek a földönkívüliek létezésében is. Külső szemlélőként vizsgálva
egy békés és megértő közösségnek tűnik, azonban ha jobban megismerjük, akár félelmetessé
is válhatnak számunkra. Az aktuális vezető unokahúga, Jenna Miscavige írt egy regényt,
amelyben részletesebben bemutatja az egyházat és néhány igen különleges dolgot is elárul róla.
Például a belső kör tagjai, akik egy szerzetesrendhez hasonlóan működnek, teljesen el vannak
szigetelve a külvilágtól: nem lehet telefonjuk, nem internetezhetnek, és gyakran csak kísérettel
hagyhatják el az épületet. Maga az írónő is egy ilyen kiképzőközpontban nőtt fel, ahol minden
az engedelmességről szólt.
Az egész szervezetet egy Nagy Testvér irányítja, akivel a hívőknek nem lehet kapcsolata,
azonban kötelesek kitenni az arcképét minden helyiségbe. Abszolút hatalom jellemzi az
intézményt, amelynek talán az a legfélelmetesebb pontja, hogy igyekeznek eltörölni az emberek
személyiségét. Jenna arról számol be a művében, hogy nem lehettek titkai, valamint hogy később
kiképezték arra is, hogy mindenen keresztülvigye az akaratát oly módon, hogy a tréningeken
akár az „edzőivel” is meg kellett mérkőznie.
Ha mindez nem lenne elég, az is hozzátartozik az egyház jellegzetességeihez, hogy igyekeznek
az emberi kapcsolatokat eltörölni, hiszen ezek elvonhatják az embereket az egyháztól. A fiatal
lány például évekig nem láthatta saját anyját. Ezenfelül fontos szerepe van a közösségben a
fizikai munkának, amit MEST-munkának neveznek. Ez, ahogyan ők mondják „acélossá teszi az
akaratot, fejleszti a teherbírást és kikapcsolja a kételyt”. Mindezek ellenére Tom Cruise és John
Travolta is az egyház híve, és rajtuk kívül világszerte több millió hívet tudhatnak magukénak a
szcientológusok. Mindazonáltal az egyházra jellemző a segítségnyújtás is: például hazánkban a
szcientológia egyházának köszönhetjük az ”Együtt egy drogmentes Magyarországért Mozgalom”
elnevezésű rendezvénysorozatot, amely mindent megtesz azért, hogy segítsenek a függőknek
leszokni a drogokról.
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Tudomány

Szintén egészen új keletű vallás a wicca, amit a brit Gerard Gardner kezdett népszerűsíteni
1954-ben. Két főistenük van, az Úrnő és az Úr, akikben feltétel nélkül hisznek, valamint hitük
másik tárgya a Wicca Intelem, amit kötelező betartaniuk. Ezenkívül pedig a mágikus szertartások is hitük egyik fontos alappilléreként szolgálnak. A wicca-hívők, mondhatni két csoportra
oszlanak, ugyanis vannak egyistenhívők és többistenhívők is közöttük.
Előbbiek csak az Úrnőben hisznek, a másik csoport tagjai pedig duoteisták, azaz az Urat is
imádják. A wicca-hívők elismerik minden kultúra összes istenségének létezését, de az imént
említett kettő egy-egy aspektusának tekintik őket. Az utóbbiak, azaz akik több istenségben
hisznek, úgy vélik, hogy egyes istenek csupán eltérő aspektusokat testesítenek meg. Gardner
kijelentette, hogy létezik egy megismerhetetlen lény, aki mindenek felett áll, és őt Elsődleges
Mozgatónak hívják.
Az egyház hívei úgy vélik, hogy nem csupán a négy elem létezik, hanem van egy ötödik is, ami
nem más, mint maga a lélek. Sokan tartják boszorkányvallásnak a wiccát, ugyanis a pogány
kelta elemeket is magában foglaló vallás elnevezése az angol witch/wicca szóból származik,
amely magyarul boszorkányt jelent, egyes hívek pedig valóban azonosulnak is valamennyire
ezzel az elképzeléssel, míg mások ezzel szemben kikérik maguknak, ha boszorkánynak titulálják
őket. E vallás nem térítő jellegű, azaz nem toboroz tagokat, viszont aki szeretne bekerülni, azt
megismertetik a különleges vallási szertartásokkal és egyéb kötelezettségekkel. Szabályokhoz
kötik az egyesületükbe való belépést, amelynek egy fontos és igazán érdekes pontja, hogy be
kell tölteni a 18. életévet.

Ezen (paródia)vallás követői a pasztafáriánusok, akik tésztaszűrővel a
fejükön mutatkoznak a jeles alkalmakkor. Igazán különleges elképzeléseik vannak, a Mennyország-
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https://st2.depositphotos.com

Ha egyesek boszorkányoknak vallják, magukat miért ne lehetne mindennek a megteremtője
a Repülő Spagettiszörny? Az egyházat Bobby Henderson alapította fizikushallgató korában,
azaz 2005-ben. Nyílt levelében, amit az iskolatanácsnak
írt tiltakozásul, amiért az intézmény az „intelligens
tervezés, mint az evolúció melletti alternatív elmélet oktatása” nevű tantárgy bevezetése mellett
döntött, Henderson azt írta, hogy a természetfeletti teremtő az imént említett
szörny, aki megjelenésében egy spagettire és két húsgombócra hasonlít.

ról ugyanis úgy tartják, hogy ott sörvulkánok és sztriptíztáncosnő-gyár vár rájuk, ellenben a
Pokolban állott sör és nemi betegségben szenvedő sztriptíztáncosnők formájában nyerik el a
büntetésüket, akik nem tartják be az egyház által előírt életet. Természetesen, mint a legtöbb
vallásnak, nekik is vannak imáik, amit a „Rámen” kifejezéssel zárnak le.
Egy másik különlegesség a vallással kapcsolatban, hogy a Spagettiszörny tanait nem lehet másképpen előadni, mint kalózruhában, ugyanis ha nem így teszünk, Ő megharagszik ránk, aminek
következményei roppant súlyosak lehetnek. Tehát senki se csodálkozzon, ha az Oregoni Állami
Egyetem körül tésztaszűrős kalózokkal találkozik.

Kelemen Tami
Forrás:
Jenna Miscavige írása: http://www.vous.hu/hir/20160703-szcientologia-vallas-ron-hubbard-konyv (utolsó letöltés: 2018.04.30.)
Szcientológia: https://hu.wikipedia.org/wiki/Szcientol%C3%B3gia (utolsó letöltés: 2018.04.30.)
Wicca: http://www.kwhe.hu/index.php?mod=cikkolvas&cikkid=1183 (utolsó letöltés: 2018.04.30)
A Repülő Spagettiszörny: https://hu.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BCl%C5%91_Spagettisz%C3%B6rny (utolsó
letöltés: 2018. 04. 30.)

Sorsdöntő csúcstalálkozók

Kezdeti lépések Észak-Koreával a béke új korszakáért
Történelmi pillanat következett be április 27-én: sor került a Korea-közi csúcstalálkozóra.
2007 óta ez az az első alkalom, hogy Észak-Korea és Dél-Korea vezetője tárgyal egymással.
A megállapodás fő célja a Koreai-félsziget egész területének „atommentesítése” a béke
megteremtése érdekében, s az ehhez szükséges kooperáció elősegítése. Habár még nem tudjuk,
hogy a Kim Dzsongun-nal tervezett szingapúri csúcsot Trump végül lemondja-e, az mindenesetre
bizonyos, hogy az Egyesült Államok és Észak-Korea jövőbeli kapcsolata mindenképpen
meghatározó szerepet játszik a „projekt” megvalósítása kapcsán.
A körülmények, amelyek eredményeképpen létrejött a Korea-közi csúcstalálkozó, az elmúlt három év távlatában igen viszontagságosnak mondhatók. A 2016-os amerikai elnökválasztás alatt
már szóba került az esetleges Korea-közi tárgyalás, hiszen Trump nyitottnak mutatkozott arra,
hogy elnökként leüljön tárgyalni Kim Dzsongunnal.
A kezdeti lelkesedés ellenére 2017-ben egészen más irányba indultak el az események, hiszen
meglehetősen feszült helyzet bontakozott ki a Koreai-félszigeten. Az észak-koreai rezsim vezetője nagyon erős háborús retorikát kezdett alkalmazni, amelynek gyakorlatban való megnyilvá-
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Woodstock az Ugaron
Az Anna and the Barbies zenekar szervezésében 2018. július 4-7. között immár 6. alkalommal kerül megrendezésre a Woodstock az Ugaron fesztivál Ópusztaszeren. Négy nap tömény szabadság a pusztában!
A könnyűzenei fesztiválon a legnagyobb helyszín a Puszta Nagyszínpad lesz, emellett számos kisebb színpad és alternatív helyszín várja majd a látogatókat. Az egyik koncerthelyszín például egy jurtában kerül
kialakításra, itt kisebb zenekarok lépnek majd fel az esti idősávban. A Tábortűz Akusztik Színpad szintén
egy jurtában található, itt a közönség tábortűz mellett élvezheti majd egy-egy ismert magyar rockzenész
szóló produkcióját.
A koncertek mellett többek között kézműves workshopokon, zenei témájú filmvetítéseken és érdekes
szakmai beszélgetéseken is részt vehetünk. A Tálentum Színpadon 5 művészeti ágban (színészet, tánc,
cirkuszművészet, költészet és zene) mutathatják meg tehetségüket a lelkes résztvevők, akik előzetesen
jelentkeztek. A fesztivál során hagyományos magyar ételeket, és helyi termelői borokat, szörpöket is
megkóstolhatunk majd.
Az idei fellépők között olyan nevek is szerepelnek , mint az Ivan and the Parazol, a Vad Fruttik, a 30Y, a Soerii
és Poolek, a Hiperkarma, Péterfy Bori, vagy a Random Trip. MÉs mellettük természetesen nem feledkezhetünk meg az ötletgazda és főszervező Anna and the Barbies-ról sem. A fellépők listája folyamatosan bővül.

STRAND Fesztivál
Hazai és nemzetközi sztárfellépők érkeznek idén nyáron a Balaton partjára. Fellép többek között a Blahalouisiana, a Punnany Massif és a Quimby, de olyan külföldi sztárelőadók is elfogadták a meghívást, mint
TroyBoi, Sigala, vagy éppen a brit származású Rag’n’Bone Man.
Augusztus 22-25. között immár 6. alkalommal rendezik meg a STRAND Fesztivált Zamárdiban. A kön�nyűzenei eseményen számos hazai és nemzetközi sztár is fellép majd. Hazánkba érkezik többek között
Robin Schulz, Sigala, a Thirty Seconds to Mars, illetve a népszerű brit producer és DJ, TroyBoi, aki elhozza
nekünk legfrissebb slágereit, például a néhány hete megjelent, elektronikus stílusú Spooky című számot
is, illetve a régi kedvenceinket, mint a Soundclash-t, a Thinkin’ About You-t és az Afterhours-t.
A szintén brit származású énekes-dalszerző, Rag’n’Bone Man is fellép majd a 2018-as STRAND Fesztiválon. Számára a világhírt 2016-ban megjelent dala, a Human című szám hozta el, amely elnyerte a legjobb
brit kislemezért járó díjat is a BRIT Awards-on.
Természetesen a néhány külföldi sztárfellépő mellett a magyar könnyűzenei élet apraja-nagyja is erősíti
majd a fesztivál hangulatát, hiszen fellép majd többek között a Blahalouisiana, a Punnany Massif, ByeAlex
és a Slepp, a Honeybeast, az Intim Torna Illegál, az Irie Maffia, a Kelemen Kabátban, a Lóci Játszik,

Majka & Curtis, a Margaret Island, a Mary Popkids, a Quimby, a The Biebers és a Wellhello is.
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Külügy
nulását Trump komoly szankciók ígéretével próbálta megakadályozni. A markáns megszorítások
ellenére sem hagyott alább Észak-Korea törekvése, hiszen megtörtént az első interkontinentális ballisztikus rakéták tesztelése, s végrehajtották az eddigi legerősebb kísérleti atomrobbantásukat is. 2018-ban hirtelen mégis változás állt be, Kim Dzsongun újévi beszédében nyitottnak
mutatkozott a párbeszédre Dél-Koreával, s az elmúlt három hónapban már a diplomácia került
előtérbe a problémák kezelése kapcsán.
Mi sem mutatja jobban az enyhülés korszakát, mint hogy ez év április 27-én sor került a Korea-közi csúcstalálkozóra. Ez a történelmi pillanat nem az első alkalom, hiszen a felek, Dél-Korea és Észak-Korea már korábban is „találkoztak egymással”: először 2000-ben tárgyaltak,
míg a második csúcsot 2007-ben tartották. Mindkét csúcs esetében a dél-koreai elnök utazott
tárgyalópartneréhez, az északi fővárosba. Eltérve az előzőktől, az aktuális találkozóra a demilitarizált területen került sor, egy Panmindzson nevű faluban. Mindkét vezető átlépett egy rövid
időre a határon, s szimbolikusan azon átnyúlva fogtak kezet egymással. Több szempontból is
történelmi a harmadik Korea-közi tárgyalás, többek között azért is, mert Kim Dzsongun az első
olyan északi vezető, aki déli területre lépett.
A Panmindzson Nyilatkozatot egy egész napos tárgyalás és a két vezető félórás négyszemközti
beszélgetése után adták ki. A megállapodásban szerepel, hogy a felek végérvényesen is le kívánják zárni a koreai háborút (1950-53), amely – a hidegháborús időszakban – csupán fegyverszünettel ért végét. Az ellenségeskedés berekesztésére irányuló törekvés is erősíti a formális
békekötést, úgy mint a propagandaadások sugárzásának befejezése. Abban a szellemiségben
íródott a Nyilatkozat, hogy a két Korea egy nemzet, így az ellenségeskedés helyett a nemzeti
összetartozás tudatát kell erősíteni. Ennek értelmében például a két állam közösen kíván részt
venni a sporteseményeken, illetve fejleszteni kívánja a két országot összekötő vasút- és úthálózatot is. Természetesen a megállapodás fő célja a békés jövő megteremtése.
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„Nem lesz többé háború a Koreai-félszigeten, és a béke új korszaka kezdődik" – olvasható a
dokumentumban. A Nyilatkozat legfontosabb pontja a Koreai-félsziget teljes atomfegyvermentesítése. A dokumentum szerint abban is egyetértenek a felek, hogy a békére való törekvés
kapcsán a nemzetközi közösség aktív segítségére lesz szükségük. Az Európai Unió nyilatkozata
alapján kész támogatást nyújtani a Koreai-félsziget nukleáris leszereléséhez.
„A két Korea vezetői közötti találkozót lezáró közös nyilatkozat azt mutatja, hogy „minden nehézség ellenére igenis lehetséges a békekötés, valamint hogy a párbeszéd és a diplomácia a legjobb
eszközei a legnehezebb problémák békés rendezésének” – emelte ki Federica Mogherini, Európai
Uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő.
Kim Dzsongun Donald Trumpot is tárgyalásokra hívta. Bár Trump több tanácsadójában is ellenérzést váltott ki a váratlan invitálás, ennek ellenére az amerikai elnök szinte azonnal elfogadta
a déli tisztviselők által közvetített ajánlatot. Rex Tillerson amerikai külügyminiszter kifejezte reményét Kim Dzsongun őszinteségével kapcsolatban, azonban erőteljesen szkeptikus Észak-Koreával szemben. Így ameddig nem sikerül tényleges megállapodást kötni az országgal, még az
eddigi előrelépések ellenére is érvényben maradnak a szankciók az északi rezsimmel szemben.
„Még csak a rajtvonalon állunk!" – hangsúlyozta Mun Dzsein, dél-koreai elnök.
Dél-Korea szintén jelezte, hogy bár örül az enyhülés folyamatának, a jelenlegi korlátozásokat
Észak-Koreával szemben mégsem kívánja feloldani, hisz a csúcstalálkozó csak egy kezdeti lépésnek
tekinthető. Ennek értelmében tehát folytatódik a déli nyomásgyakorlás: addig nem lazít a szankciókon, amíg az északi vezető új retorikáját nem támasztja alá konkrét lépésekkel is. Dél-Korea tehát
növeli a védelmi kiadásait, hiszen szükségesnek látja, hogy ellenlépéseket tegyen Észak-Korea atomfegyverei és rakétái ellen, amelyek számáról nem kíván pontos adatokat közölni az ország.
Látjuk tehát, hogy a Koreai-félsziget teljes „atomfegyver-mentesítésének” projektje nem egyszerű feladat, hiszen az Észak-Koreával kötött megállapodások más országok számára nagyon
kiszámíthatatlanok. Van ugyanis alapja az északi rezsim őszinteségéhez való szkeptikus hozzáállásnak, hiszen korábban már többször is kibújt az ország az ehhez hasonló, fontos megállapodások felelőssége alól. Észak-Korea ráadásul mindezidáig a fennmaradása biztosítékaként tekintett az atom- és rakétaprogramra, ehhez fűződő fenyegető retorikáját most mégis feladná.
A béke irányába való elmozdulás kezdeti lépései tehát egyszerre ígéretesek és adnak gyanakvásra
okot. A Panmindzson Nyilatkozatra egyrészt tekinthetünk egy szebb és békésebb jövő zálogaként,
másrészt azonban ez az ígéretes jövő jelenleg tele van bizonytalansággal, s a gyakorlatban rengeteg csapdát rejt magában a két ország közeledése. Amennyiben viszont az események pozitív
irányba mozdulnak el, akkor a két koreai ország, illetve az Amerikai Egyesült Államok együttműködését egy, a nemzetközi rendszert hosszú időre meghatározó eseménynek tekinthetjük majd.
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A megállapodás megtörtént, az egyezmény életre kelt, az viszont csak a következő hetekben,
hónapokban körvonalazódik majd ki, hogy a Nyilatkozatból Észak-Korea a gyakorlatban mit kíván megvalósítani a kooperáció és a jövőbeli béke kiteljesedése érdekében.

Papp Zsanett Gréta
Forrás:
A new era of diplomatic relations with North Korea is on the horizon — here's what's happened so far: http://www.
businessinsider.com/north-korean-news-and-developments-us-south-korea-2018-3 (utolsó letöltés: 2018.05.03.)
North and South Korean leaders hold historic summit: Highlights: https://edition.cnn.com/asia/live-news/
north-korea-south-korea-summit-intl/index.html (utolsó letöltés: 2018.05.03.)
A teljes atommentesítés a két Korea célja, 65 év után békét kötnének: https://index.hu/kulfold/2018/04/27/65_
ev_utan_hivatalosan_is_beket_kot_egymassal_a_ket_korea/ (utolsó letöltés: 2018.05.03.)
North Korea's Kim Jong-un and South Korean leader meet at border: http://www.bbc.co.uk/newsround/43918950 (utolsó letöltés: 2018.05.03.)
Az EU és a NATO is üdvözölte a Korea-közi csúcstalálkozót: https://www.hirado.hu/kulfold/kulpolitika/
cikk/2018/04/27/az-eu-es-a-nato-is-udvozolte-a-korea-kozi-csucstalalkozot/ (utolsó letöltés: 2018.05.03.)

A brit monarchia jövője

Avagy a modernitás hatása a trónöröklés szabályaira
Ez év áprilisában született meg Vilmos herceg és Katalin hercegné harmadik közös gyermeke,
Louis Arthur Charles. Bizonyára felmerül bennünk a kérdés, hogy hogyan alakul majd az
öröklési rend a brit királyi családban az örömhír kapcsán? A cikkben szó lesz a megváltozott
trónöröklésről, valamint arról is, hogy milyen a lakosság hozzáállása a királyi családhoz és a
monarchiához Nagy-Britanniában.
Az általános megfogalmazást használva a trónöröklési rangsor határozza meg azt, hogy egy
királyságban, monarchiában kit illet a trón az aktuális uralkodó halálát, lemondását követően.
Szintén egy általános megfogalmazással élve az elsőszülöttség (férfi), más néven primogenitúra
azt jelenti, hogy az uralkodó legidősebb fia örökli a trónt az uralkodó többi gyermeke előtt.
Ebben a trónöröklési rendszerben az idősebb fiúk elsőbbséget élveznek a fiatalabbak előtt,
és minden fiúgyermek elsőbbséget élvez a lánygyermekek előtt. (Jelenleg ezt a rendszert
alkalmazza Spanyolország, illetve Monaco is.)
Nagy-Britanniában a korábbi – több, mint háromszáz éves – klasszikus örökösödési törvények
értelmében határozták meg a koronaviseléshez való jogot. Így csak és kizárólag abban az esetben kaphatta meg a legidősebb lány a koronát, ha az uralkodónak nem született fiú gyermeke.
Ez a precedens állt fent VI. György esetében, hiszen lánya, a jelenleg is uralkodó II. Erzsébet e
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törvény következtében léphetett trónra.
2011-ben azonban komoly reformokat hajtottak végre a szigetországban, hiszen a női
egyenjogúság erősítésének céljából megváltoztatták a trónöröklés mintegy háromszáz éves
szabályait: "Az az elv, hogy az idősebb lány helyett a fiatalabb fiú legyen a király, egyszerűen
csak abból fakad, hogy ő férfi - ez a gondolkodás azonban nem egyeztethető össze egy modern
országgal" – jelentette ki David Cameron, volt brit miniszterelnök (2010-2016).
Vilmos és Katalin harmadik gyermekének trónöröklési helyét immár nem befolyásolja a tradicionális örökösödési rend. Az új törvény kihirdetésével 2013-ban kiteljesedett reformfolyamat ugyanis felszámolta azt a több évszázados diszkriminatív előírást, amely szerint a
mindenkori uralkodó fiúleszármazottai előnyt élveztek a trónöröklésben, akkor is, ha volt
idősebb leánytestvérük.
Az új törvény nem bír visszamenő hatállyal, kizárólag a 2011 után született gyermekekre
vonatkozik a királyi családban.
„Nem hinném, hogy nagyobb lenne attól az egyenlőség, ha a fiú leszármazottak elsőbbségét a
születési sorrend elsőbbségére változtatják, és így a lányok a fiúk elé kerülhetnek. Abszurd, hogy
a legidősebb gyermeknek különleges jogai vannak a fiatalabbakkal szemben.” – jegyezte meg
Charles Mosley, a brit királyi család történetírója.
Egyúttal eltörölték azt a szabályozást is, hogy az uralkodó nem házasodhat római katolikus
hölggyel. Mivel azonban a király(nő), azaz a világi vezető egyúttal az egyház feje is, tehát vallási
vezető, így a trónra lépés pillanatában protestáns vallásúnak és az anglikán egyház tagjának
kell lennie. A nők egyenjogúsága mellett a vallásszabadság ügyében is előrelépést tett a királyi
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család. Egy másik módosítás értelmében visszakerültek a trónöröklési sorrendbe azok a családtagok, akik korábban római katolikus feleséget választottak: George Windsorról és Mihály
hercegről van szó.
Mindemellett a trónutódlási reformmal együtt átdolgozott – eredetileg 1772-ben kelt – királyi
házassági törvény most már csak a trónöröklési lista első hat helyén álló leszármazottat kötelezi arra, hogy házasságukhoz kérjék az uralkodó beleegyezését. A királyi család szimbolikus
léte korántsem jelent puszta formalitást: a királyi házasságokat szabályozó brit törvényben a
trónutódlási sor első hat helyén álló hozzátartozók házasságát az uralkodónak előzetesen jóvá
kell hagynia, és az udvari protokoll alapján az uralkodó csak olyan házastársjelölteket fogad,
akiknek személyét megfelelőnek találja.
A reformok hatására végigfutott a világon a gondolat, miszerint a királyi család elhagyja berögzült, túlságosan konzervatív nézeteit. Erre azért lehet valóban esély, mivel a királyi családot sok
támadás éri mind hazájában, mind pedig a korona más országaiban. Már Nagy-Britanniában is
akadnak olyan hangok, amelyek a királyi családtól és magától a monarchiától való megszabadulást zengik – republikánusok –, és hosszú távon az sem elképzelhetetlen, hogy Ausztrália és
Új-Zéland is köztársasággá válik, bár ez a terv jelenleg még nem időszerű.
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A monarchiától való társadalmi elpártolás megakadályozására a brit királyi család az állampolgári elégedettség erősítésére alkalmas törekvéseket kíván
megjeleníteni, úgy mint a nemi egyenjogúság védelme, illetve a diszkrimináció elleni fellépés.
A közéleti események által a társadalmi
elégedettséget, a királyi családba vetett
bizalmat próbálja meg fenntartani, erősíteni. Ezek az események, rendezvények
bár igen nagy rajongást váltanak ki a társadalom egy részéből – például Vilmos
herceg és Katalin hercegné esküvője –
nagyon költségesek is. A királyi család
életét, majd a hercegi pár gyermekeinek
születését is tömegek kísérték végig,
és mai napig aktívan figyelik az aktuális
történéseket. A legutóbbi esemény a királyi családban Harry herceg és Meghan
Markle egybekelése volt, amely szintén

költséges, ugyanakkor hatalmas tömegeket vonzó ceremónia volt.
Mindenesetre a társadalmi koherencia és szimpátia megőrzése érdekében mindenképpen
fontos, hogy a brit királyi család a monarchiát népszerűsítő lépéseket tegyen, és sokkal
nagyobb egyetértésre sarkallja az embereket, hiszen a királyi család és a monarchia jövője
az állampolgárok döntésén múlik. Az bizonyos, hogy a királyi család tekintélye a mai napig
tradicionális alapokon nyugszik, azonban az is, hogy a királynőnek egyre többet kell tennie
azért, hogy igazolja pozícióját és megtartsa legitimitását.

Papp Zsanett Gréta
Forrás:
Törekvések a nemi diszkrimináció ellen Nagy-Britanniában: http://www.bbc.com/news/uk-15492607 (utolsó
letöltés: 2018.04.30.)
A királyi család legújabb tagja: https://www.royal.uk/prince-louis (utolsó letöltés: 2018.04.30.)
A legifjabb brit királyi családtag: https://kronika.ro/szines/megszuletett-katalin-hercegno-es-vilmos-herceg-fia-a-legifjabb-brit-tronorokos (utolsó letöltés:04.30.)

Mi történik Jerevánban?

Az örmény tüntetéshullám rövid áttekintése
2018 áprilisában a nemzetközi sajtó figyelme ismét a dél-kaukázusi posztszovjet állam,
Örményország felé irányult, ahol elsősorban a fővárosban, valamint az ország több pontján
is tömegdemonstrációk kezdődtek Serzh Sargsyan államfő, illetve az általa képviselt politikai
rezsim ellen. Mi okozta azonban a minden eddiginél nagyobb méretű megmozdulást és miért
ennyire elégedetlen az örmény nép a jelenlegi vezetésével?
Az április 13-án, eleinte csupán néhány száz tüntető által szervezett eseménysor megértéséhez
szükséges dióhéjban megvizsgálni azokat a tényezőket, amelyek a tüntetések közvetett előzményeinek tekinthetőek. Egyrészt érdemes megemlíteni, hogy a tüntetések kibontakozásakor
is regnáló Köztársasági Párt, amely Örményország 1991-es függetlenedése óta folyamatosan
hatalmon van, hagyományosan oroszbarátnak tekinthető, ám a Moszkvával való szövetséget
egyre kevesebben támogatják a társadalmon belül. Különösen igaz ez a rendszerváltás óta,
hiszen az új társadalmi-politikai környezetben felnövekedett rétegek azok, amelyek ellenzik az
északi szomszéddal való együttműködést.
A másik előzmény konkrétan az elnök személyéhez kapcsolódik, ugyanis Sargsyan első megválasztását követően – 2008-ban – szintén rengetegen tiltakoztak országszerte a döntés ellen,
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sőt az akkori tüntetések igen komoly és véres incidensekké fajultak. A mostani esetet részint
ugyancsak az elnök személye váltotta ki, hiszen Sargsyan annak ellenére nem óhajtott visszavonulni a hatalomból, hogy két ötéves ciklus idejéig, azaz a maximálisan megengedett időtartamig
töltötte ki a mandátumát. Noha még márciusban azt ígérte az örmény vezetés, hogy az államfő
nem fog elindulni miniszterelnökként a lemondása után, végül mégis őt választották kormányfővé, amit április 17-én jelentett be a párt.
Korábban is voltak már jelei annak, hogy a párt nem feltétlenül fogja betartani a választóknak tett ígéretét, és már a bejelentés előtt is tiltakozását fejezte ki a tömeg attól tartva, hogy
esetleg a volt államfőt fogják megválasztani miniszterelnöknek. Miután félelmük beigazolódott,
sokszorosára növekedett azoknak a száma, akik utcára vonultak hangot adni a véleményüknek. A tüntetők szerint az egyik legnagyobb probléma a döntéssel az, hogy az eddigi elnöki
rendszert, amely Örményországban működött, parlamentáris rendszerré alakították át, amely
egyértelműen amiatt történt, hogy Sargsyan a rendszer kiskapuit kijátszva megőrizhesse végrehajtói hatalmát. Ezt pedig az ellenzékiek közül sokan az illiberális demokrácia felé vezető,
antidemokratikus lépésként értékelik, ezért pártállástól függetlenül egyre többen csatlakoztak
a kormányellenes demonstrációkhoz. Jereván mellett több vidéki városban, köztük Gyümriben
és Ecsmiadzinban is ellepték a tüntetők a fontosabb tereket, ezzel kifejezve, hogy az egész
országot érintő ügyről van szó.
Kulcsfontosságú momentum volt ezek után április 22-e, amikor is a tüntetők szószólója és egyik
legkarizmatikusabb vezetője, Nikol Pashinyan ellenzéki parlamenti képviselő sikeresen elérte,
hogy tárgyalásra bírja az elnököt, aki azonban mindössze három perc elteltével felállt és otthagy-
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ta politikai ellenfelét. Ez az ügy már önmagában is újabb tömegek felháborodását váltotta ki, ám
a helyzet súlyosságát tovább fokozta, hogy az elnök nyíltan megfenyegette ellenfeleit, amelyet
nemcsak a szervezők, hanem a tüntetők is egy ellenük irányuló támadásként értelmeztek. Ugyan
már ezek a gesztusok is eléggé kiélezték az ellenséges hangulatot, az utolsó csepp a pohárban
mégis Pashinyan letartóztatása volt, amit a fiaskónak bizonyult tárgyalás után maga az elnök
adott parancsba.
A következő napon viszont Sargsyan lemondott, és úgy tűnt, hogy a krízishelyzet a végéhez
közeledik, azonban a miniszterelnöki pozíciót ideiglenesen betöltő és szintén a Köztársasági
Párthoz tartozó Karen Karapetyan sem oldotta meg elfogadható módon a problémát, valamint
a kormánypárt álláspontja sem változott. Így a tüntetések hamarosan folytatódtak, miközben az
örmény hadsereg több tagja is a demonstrációk mellett foglalt állást – közülük sokan egyébként a
2016-os, Hegyi-Karabahért vívott „négynapos háborúban” is részt vettek.
Április 24-e ugyancsak szimbolikus napnak számított a tüntetéssorozatban, hiszen a dátum az
1915-ben kezdődött örmény népirtás emléknapja, vagyis egy olyan évforduló, amikor egyébként is tízezrek vesznek részt tömeges megemlékezéseken Örményországban, valamint a világ
számos pontján élő örmény közösségekben egyaránt. A két esemény összefonódásával pedig
kiemelt nemzeti üggyé vált az örmény társadalom számára a kormánypárt elleni fellépés.
Érdemes megemlíteni néhány fontosabb nemzetközi szereplő véleményét is. Az Egyesült Államok és az
Európai Unió üdvözölte a tüntetők megmozdulásait és úgy fogalmazott, hogy fontos lépéseket tesznek
a demonstrálók a demokrácia, illetve a működőképes civil társadalom konszolidálása felé. Oroszország
azonban úgy fogalmazott, hogy „az örmény nép törvényes képviselőinek győzelmében reménykedik”.
Az eseményekre emellett számos híresség (például a System of a Down zenekar frontembere,
Serj Tankian), valamint a diaszpórában
élő örmények is reagáltak, a #MerzhirSerzhin, a #RejectSerzh és a
hasonló jelentéssel bíró hashtagek ellepték a közösségi
oldalakat a tüntetéssel
szimpatizálók jóvoltából.
Az utolsó meghatározó
fejlemény jelen cikk megírásáig április 25-e, ekkor
döntött úgy Sargsyanék
koalíciós partnere, a nacionalista irányvonalat kép-
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viselő Dashnaktsutyun, hogy kilép a kormánypárttal kötött szövetségből, miközben Pashinyan
továbbra is arra buzdítja a híveit, hogy álljanak ki a demokrácia és a szólásszabadság mellett és
folytassák azt a békés úton megkezdett forradalmat, amely eddig is nagyszerű sikereket ért el
a volt elnök lemondásáig eltelt közel két hét leforgása alatt. A demonstrációk eredményességével kapcsolatban még mindig megoszlanak a vélemények, az viszont bizonyos, hogy majd csak
az elkövetkezendő hónapok során fog kiderülni, milyen belpolitikai következményei és nemzetközi visszhangjai lesznek hosszú távon az örményországi eseményeknek.

Rucska Ferenc
Forrás:
Armenia soldiers join anti-government protests in Yerevan: https://www.aljazeera.com/news/2018/04/armenia-soldiers-join-anti-government-protests-yerevan-180423103106657.html (utolsó letöltés: 2018.04.26.)
Armenian protest leader detained amid mass demonstrations: https://edition.cnn.com/2018/04/22/asia/armenia-election-protests/index.html (utolsó letöltés: 2018.04.26.)
Armenian Opposition Protests Resume Despite Calls For Dialogue: https://www.rferl.org/a/armenia-protests-yerevan-government-building-sarkisian-cabinet/29176265.html (utolsó letöltés: 2018.04.26.)

A további forrásokat az online felületen találják.

Keflavík nem létezik

Jón Kalman Stefánsson: A halaknak nincs lábuk – könyvajánló
Huszadik századot átívelő családi saga, Izland egyik legismertebb írójától.
A regény szerzője, Jón Kalman Stefánsson, Reykjavíkban született és dolgozott halfeldolgozóban,
kőművesként, könyvtárosként, de még mészárosként is, hogy végül a kortárs izlandi irodalom
kiemelkedő írójaként foglaljon helyet.
Első verseskötete 1988-ban jelent meg, azóta számos novellát és regényt írt. A halaknak
nincs lábuk című családregényét pedig végre magyarul is olvashatjuk Patat Bence gondos
fordításában, a Typotex kiadó jóvoltából. Jón Kalman Stefánssonnal a XXV. Budapesti
Nemzetközi Könyvfesztiválon személyesen is volt lehetőség találkozni.
A regény a 20. századon ível át, a történetek Izlandon játszódnak, az ellentmondásos és zord
Keflavíkban. Főszereplőnk, Ari visszatér Dániából ifjúkora színhelyére, ahol férfivá érett, és
ahonnan egykor elhagyta a feleségét és a gyerekeit. „…Keflavíkba menni mindig olyan érzés,
mintha az ember kivezetne a világból, bele a semmibe.”
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A regény csupán egyetlen napot mesél el Ari életéből, de az elbeszélés és az emlékek sora három
generációit is felölel. A történetekből ismerjük meg, hogy miként változott Izland, Keflavík, a
család a generációk során, és a bennük elnyomott kimondatlan érzelmek.
Csapongunk az időben, hol a tinédzser korig ugrunk vissza, amikor főszereplőnk még halat
válogatott, szólt a rock és tiltott volt a sör; hol arra az időszakra mikor még együtt volt a családjával; vagy akár még sokkal korábbra, a nagyszülei idejébe. Keflavík zord táj, a hideg csontig
hatol, az amerikai laktanyák már üresek, a fiatalok elmennek, de mindezek ellenére is Keflavík
az otthon. A közös emlékek teszik azzá. A folyamatos küzdelem megkeményíti a nőt és férfit
egyaránt, kontrasztba állítva az üvöltő viharos tengert és a némán elfojtott érzelmeket.
„Margarét: Aki megfulladt, az nehezen tud bármivel is szembenézni.
Oddur: Kurva nagy pech, az igaz. De a tenger ilyen, ad és elvesz, ezt tesz minket férfivá.”
A regény finoman bemutatja milyen a gondoskodó, végtelennek hitt szerelem, a féltékenység,
a csalódás, a szerelem elvesztése, a magány. „Igazságtalan hogy a szerelem a maga lángjával,
néma bensőségességével nem él annyi ideig, mint az ember, hanem az évek során elhervad, kihűl,
elveszti egyéniségét. Miként lehetséges ez?”
Ari már tudja, hogy az élet gyorsabban elillan mint ahogy gondoljuk. A boldogságunk törékeny,
a kamaszos álmok végül elszürkülnek, végül csak az emléktöredékek maradnak nekünk. Lenyomatok a másikról, magunkról, fájdalomról és boldogságról.
A halaknak nincs lábuk egy mélyre merülő tömény regény, fájdalmasan szép lírája miatt néha
le kell rakni, pihenni kell, átgondolni. Szükség van az ilyen könyvekre, mert bár nem kímél, a
humorát soha nem hagyja el. Bár lehet, hogy a szerelmek elmúlnak, de igazán sosem tűnnek el,

www.moly.hu
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Ajánló
s halál pedig a nyakunkban liheg, és mi tudjuk jól, hogy a halaknak nincsen lábuk.
„Keflavíkban három égtáj létezik: a szél, a tenger és az örökkévalóság.”

Aruwa Eszter
Forrás:
Mindenkinek jót tesz, ha egy időre elhagyja a hazáját: https://librarius.hu/2018/04/28/mindenkinek-jot-tesz-ha-egy-idore-elhagyja-a-hazajat-interju-jon-kalman-stefansson-izlandi-iroval/
(utolsó
letöltés:
2018.05.22.)

A kisemberek sodródása a
történelem nagy folyamában
Az állampolgár című film – ajánló

2016-ban mutatták be Vranik Roland filmdrámáját, Az állampolgárt. Bár a film elkészültét több
éves munka előzte meg, mégis olyannyira aktuális témákat boncolgat, hogy azt a látszatot kelti,
mintha pár hónapja született volna meg az ötlet, nem pedig évekkel ezelőtt. De pont a hosszú
és alapos előkészületeknek köszönhetően olyan film született, ami a nemzetközi porondon is
kiemelkedik, már csak azért is, mert olyan korlenyomat, ami évtizedekkel később felelevenítheti
azokat a témákat, amelyek addigra talán már a múltba vesznek.
A történet főszereplője az afrikai Wilson (Dr. Cake-Baly Marcelo), aki menekültként él
Magyarországon. Lakótársa Shirin (Arghavan Shekari), a fiatal perzsa bevándorló lány, akinek
Wilsonnal ellentétben nincsenek papírjai, illegálisan tartózkodik az országban.
Wilson évek óta Budapesten dolgozik biztonsági őrként, legfőbb vágya és célja, hogy
megszerezze a magyar állampolgárságot, de rendre megbukik az alkotmányos alapismeretek
vizsgán. A felkészülésben a vele egykorú, magyar-történelem szakos tanárnő, Mari (Máhr Ági)
segít neki, akivel napról napra közelebb kerülnek egymáshoz.
Nehéz Az állampolgárról úgy cikket írni, hogy az ne lépjen túl egy ajánló határain.
Témája, szereplői, szimbólumai, operatőri munkája, egytől egyig arra késztetnek, hogy elemzés,
kritika, vita tárgyává váljanak. Ez persze a film egyik erénye: hosszabb gondolkodásra késztet
arról, mi, miért történt és jelent meg úgy, ahogy – és hogy milyen viszonyban állnak a jelenetek
a valósággal.
Ez utóbbi talán a legnagyobb kérdés. Mindannyiunknak lehet tapasztalata, gondolata, meglátása, tippje a menekültek, bevándorlók múltjáról, életéről, helyzetéről, személyiségéről, de sose
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lehetünk tudatában a teljes valóságnak. Egyfelől mert kevés információhoz jutunk, másfelől
mert az eltérő kultúra és történelmi múlt miatt eleve lehetetlenség teljesen a helyzetükbe képzelnünk magunkat. Így tehát lehetséges, hogy a film reális képet mutat (igaz, ez esetben is
csak egy kis szeletét mutatja meg a téma szerteágazó nagy egészének), de az is lehet, hogy a
valóságtól távolabb helyezkedik el a történet.
Bármi is az igazság, az a tény nem változik, hogy a fajsúlyos kérdések, amiket boncolgat a mű,
komoly problémái napjainknak.
Ezek a kérdések nem merülnek ki a menekültek helyzetéről szóló szálon. Számos más, ugyancsak fontos és nehéz dilemma körvonalazódik (akár csak pár képkocka erejéig) a filmben. Olyan
dilemmák, amelyek két érték szembenállásának konfliktusából erednek. Minden fontos szereplő küzd egy-egy ilyen ambivalenciával – olyan döntéshelyzetek ezek, ahol nincs jó és rossz választás, ahol nem lehet veszteség nélkül feloldani a disszonanciát.
A főszereplőnek, Wilsonnak hűség és önzetlen segítségnyújtás, hála és érvényesülési vágy,
emlékőrzés és jövőorientáltság közül kell minden pillanatban választania. Lakótárásnak,
Shirinnek gyermeke védelme és legalitás között kell őrlődnie. Wilson tanára, Mari
családcentrikusság és szerelem, tolerancia és boldogság közüli választásról hajlandó dönteni.
Wilson egyetlen barátjának, a magyar hentesnek baráti segítségnyújtás és óvatosság határán
kell egyensúlyoznia.
És a lista még hosszan folytatódik: feltűnik a filmben a rendőrnő, aki egyszerre akar parancsot
teljesíteni és érző nő lenni; két férfi, akik apjuk és anyjuk boldogságát is szem előtt tartanák
úgy, hogy azok ellentmondanak egymásnak…
A sor nem teljes, főként, hogy nem csak a karakterek, hanem maga a valóság is ilyen helyzeteket teremt: a jog, a bürokrácia, a társadalmi elvárások, az állampolgári kötelességek ütköznek
az ésszerű döntésekkel, az empátiával, a boldogulással.

www. szabadsag.ro
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Ajánló
Igaz ez a filmre. Igaz ez a mi mindennapjainkra is. Ugye?
Az alkotók letettek valamit az asztalra. Egy olyan alkotás került ki a kezeik közül, ami egy bátor
vállalkozás eredménye. Úgy beszélni valamiről, hogy annak még nem látjuk a végét. Hogy nem
tudjuk hová fut ki ez a helyzet, hogy ez a probléma milyen megoldással szűnik majd meg. Pont
ezért ennek nem lehetett másként, csak kisrealista módon nekimenni – vallotta az író-rendező
Vranik Roland. Évekkel, majd évtizedekkel később, a helyzet változásával a film talán más
színben tűnik majd fel.
Most viszont a téma aktuális. A szituációk a makroszintű változások és döntések mikroszintű
lenyomatai. A történelmi kontextus erőteljes és befolyásos keretet, hátteret ad a kisemberek
életének. És mivel most még nem tudjuk maradéktalanul átlátni ezt a helyzetet, csak a kegyetlen
kérdés marad: vajon mi másképp cselekedtünk volna a szereplők helyében?

Ulics Balázs
Forrás:
Az állampolgár: https://port.hu/adatlap/film/mozi/az-allampolgar-az-allampolgar/movie-181687 (utolsó letöltés: 2018.05.01.)
"Csak kisrealista módon lehet nekimenni" - Vranik Roland interjú: https://port.hu/cikk/magazin/csak-kisrealista-modon-lehet-nekimenni-vranik-roland-interju/article-44131 (utolsó letöltés: 2018.05.01.)

A Hétcsoda Élménytábor
Avagy „Te magad vagy a csoda!”

Mi az a Hétcsoda és miért érdekes, kik vehetnek részt rajta? Hol és milyen keretek között kerül
megrendezésre? Valamennyi felmerülő kérdésre választ nyújt a következő cikk, amely magába
foglalja a Hétcsoda Élménytáborral kapcsolatos fontosabb információit, mind a gyermekek és
szülők, mind a részt venni készülő önkéntesek számára.
A Hétcsoda Élménytábor 2010-ben került először megrendezésre a Magyar Vöröskereszt
szervezésében. Az esemény 7-14 éves gyermekek számára érhető el. Célja, hogy az
egészséges, fogyatékkal élők, kisebbségi, gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő és
hátrányos helyzetben lévő gyermekek ismerhessék meg egymást különböző élményterápiás
foglalkozásokon és programokon.
A tábor időtartama egy hét, ami általában augusztusban kerül megrendezésre a Balaton északi
partján. A gyermekekkel körülbelül negyven önkéntes foglalkozik, akik rendszerint végzett szakemberek, valamint diákok: óvodapedagógusok, szociálpedagógusok, szociális munkások, gyógy-
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pedagógusok, ápolók és egyéb önkéntesek, valamint gimnáziumi tanulók tevékenykednek lelkesen ezeken a napokon. A tábor részvételi díja igazán kedvezményes, mindössze háromezer forint.
A tábor jelmondata az alcímben is szereplő felhívás, amely így hangzik: „Te magad vagy a csoda!”
A mottó az esemény vezérelvének megfogalmazása, miszerint a hétcsoda napok lehetővé teszik a
gyermekek számára, hogy megtalálják önmagukban és társaikban a „csodát”.
Az élménytábor ebben az évben is augusztus 15-21. között kerül megrendezésre, amely – mint
minden éven – most is az inklúzív pedagógia elvein alapszik és az élménypedagógia eszközeit
alkalmazza. Az idei helyszín a balatongyöröki Ifjúsági Tábor és már az önkéntestoborzás is megkezdődött. „Aki augusztusban szeretné számos sajátos nevelési igényű és hátrányos helyzetű
gyermek nyarát csodákkal megtelíteni és egy életre szóló élményt adni” önkéntesként, vagy
más néven csodatevőként, azok – csakúgy mint minden évben – jelentkezés útján válhatnak a
csapat tagjaivá. Az önkéntesek számára a Hétcsoda teljes ellátást és útiköltség térítést biztosít. A jelentkezés lezárta után a csodatevő-jelöltek egy személyes interjún és egy felkészítő
alkalmon vesznek részt Budapesten.
„Sokat lehet tanulni a gyerekektől, és nagyon jó látni, hogy mennyi élménnyel gazdagodnak a résztvevők. A szülők is hálásak, a visszajelzéseik szerint a gyerekek még sok héttel később is a tábori
élményeikről mesélnek.” – ismertette az esemény koordinátora a Veszprém megyei hírportálon.

Joó Réka
Forrás:
Az élménytábor összefoglalás: célja,
résztvevői, ára http://voroskereszt.hu/
ifjusag/taborok-treningek/hetcsoda-elmenytabor/ (utolsó letöltés:
2018.05.01.)
A jelmondatról: http://www.
jougyekert.hu/hu/koveteknek/
valassz_egy_ugyet_es_tegyel_vallalast/vk_hetcsoda.html#.WughGh6gfIU (utolsó letöltés: 2018.05.01.)
Veszprém megyei hírportál:
https://www.veol.hu/hirek/
sajatos-nevelesi-igenyu-gyermekeket-taboroztattak-onkentesek-1851636/ (utolsó letöltés:
2018.05.01.)
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Bővebb információ elérhető a Hétcsoda Élménytábor programvezetőjétől, Bogát Enikőtől, az
alábbi e-mail címen: eniko.bogat@voroskereszt.hu

