Értünk, mégis ellenünk
Emlékeztek azokra az órákra, amelyek
olyan unalmasak voltak, hogy semmi
sem maradt meg az anyagból?

Az egyetemen eltöltött idõm során olyan
oktatókkal is találkoztam, kiknek a mondanivalójukat a hallgatóság nagy figyelemmel követte. Hogy miért? Mert van
egy egyedi stílusuk és mindig bedobnak
olyan figyelemfelkeltõ trükköket, amikkel fent tudják tartani az érdeklõdést.
Ha nincsenek meg az érdeklõdõ tekintetek, akkor az elõadó prezentáló módjával van a probléma, mert talán túl merev
módon ragaszkodik az adott leckéhez.

A gyakorlati órákról hallottam már panaszokat. A probléma oka egyes demonstrátorok munkájában is rejlik. Azokéban,

akik hiába birtokolják a tudást, mégsem
tudják átadni. Kedvenc példám az, amikor
a hallgatóknak kellett elmagyarázniuk
az egyik matematikai feladat megoldását,
mert az óraadójuknak nem tudta elvégezni.

Néhány szakon szinte minden a gyakorlati részen dõl el, hiszen ha ezt nem tudják
teljesíteni, akkor az egész kurzust megismételhetik, melyre lehet, hogy csak
a következõ évben lesz lehetõségük, mert
éppen nem keresztféléves. Gyakran a BSc,
MSc és PhD hallgatóknak a hibája, de sok
esetben egyes tanároké is, akik nem megfelelõen oktatnak. A gyakorlatvezetõk órájára olykor hiába ül be az elõadás tartója
felügyelni, akkor lehet, hogy minden rendben van, de amikor nincs megfigyelés,

HÖK választások

kicsit megbomlik az egész.
Tisztelet a kivételnek.

Hogy valakinek a fejében van a tudás,
az közel sem elég. Ne ezen múljon a bukás.
A tájékozódás érdekében: www.
markmyprofessor.com
Amennyiben valaki hátráltatva érzi
a hatékony tanulást ezért, vagy bármilyen más sérelem éri, ne féljen igényt
tartani a hallgatói érdekképviseletre,
hiszen mindezeket lehetõség van
jelenteni a HÖK-ön.
Juhos Dóra
fõszerkesztõ
e-mail: juhosdora@gmail.com

KI ÉS HOGYAN?
MIT IS ÉS MENNYIÉRT?

Sok egyetemi mendemonda kering a HÖK-ös választásokról, a HÖKösökrõl és magáról a HÖK-rõl is. Csak rá kell googlizni és máris benne
találjuk magunkat az esküvéselméleteket gyártók melegágyában.
Ha átrágod magad ezen a cikken, remélem,
tisztábban látod majd át a HÖK-ös helyzetet.
A Kari Hallgatói
Önkormányzat
Miért éri meg HÖK-ösnek szavazatok száma dönt. Amennyiben
Testület feladatköre
az elsõ fordulóban a szavazatok száma
lenni?

Sok segítséget tudnak nyújtani hallgatótársaiknak, lehetõség van minõségi
kapcsolatépítésre, jobbá, könnyebbé és
színesebbé tehetik az egyetemisták életét.

Kik indulhatnak a HÖK
választásokon?
Minden olyan hallgató választó és választható, aki a választás idõpontjában az
adott kar jogosult hallgatója. A szavazás
minden év október második felétõl november elsõ hetéig tart.

Mitõl függ, hogy hány
jelölt fog bekerülni
a HÖK-be?
A Kari HÖK Testület létszáma legalább
5, legfeljebb 9 fõ. Ez karonként változó,
függ az adott karon lévõ hallgatók létszámától.

Hány fordulós? Mi van
akkor, ha az elsõ két
helyezett ugyanannyi
szavazatot kapott?
A választás mindig kétfordulós. Az elsõ
a jelölési, a második a szavazási forduló.
Szavazategyenlõség esetén az elsõ fordulóban – ez a jelölési forduló – elért

azonos, akkor az azonos szavazatot
elért személyek között sorsolással
kell dönteni.

– megvá lasztja a Kari HÖK Elnöké t,
illetve tõle bizalmát megvonhatja;
– dönt egyéb személyi kérdésekben;

Részesülnek juttatásban, havi közéleti ösztöndíj formájában?

– létrehozza, illetve megszüntetheti a Kari
HÖK Bizottságait;

HÖK elnök 65 000 Ft, a HÖK alelnök
40 000 Ft és a HÖK tag 15 000 Ft-ban
részesül.

– kezdeményezheti a Kari Tanács ülésének
összehí vását; javasla tokat tesz a Kari
Tanács felé;

Röviden ennyi. Ezek azért fontosak, mert TE is tehetsz, hogy jobban
élvezd az egyetemista éveidet. TE
is hozzátehetsz valami nagyszerût,
részese lehetsz valami fantasztikusnak.
Tapasztalatokat szerzel, amivel majd
jobban lavírozol a NAGYBETÛS
ÉLETben. Nem utolsó sorban pedig
egy jó buli, amit nem kéne kihagyni!
Ha kíváncsi vagy, hogy kik képviselnek, akkor látogass el a karod
HÖK-ös honlapjára, ahol megtekintheted a vezetõség névsorát és elérhetõségeiket is.
Vagy látogass el a Hökkentõ internetes portáljára, ahol megtudhatod,
hogy Török Márk meddig tervezi,
hogy az elnökségben marad.
Kolozsvári Melitta

– képviselõket delegál a Kari Tanácsba,
valamint a Kar Bizottságaiba és más szervezetekbe, illetõleg vezetõ-testületekbe,
az SZTE EHÖK Választmányába;
– képviselõket javasol az SZTE Szenátusába, az SZTE EHÖK Elnökségébe
és Bizottságaiba;
– dönt a HÖK pénzügyeiben;
– képvis eli és védi a kar hallgat óinak
érdeke it a különb özõ kari, egyete mi
fórumokon;
– eljár a törvényben, jogszabályokban és
szabályzatokban ráruházott jogkörökben;
– jogosult véleményt nyilvánítani, valamint javaslattal élni a kar mûködésével
és a hallgatókkal kapcsolatos valamenynyi kérdésben.
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Csapatjáték

Márki Dáviddal, az ÁJTK
Hallgatói Önkormányzatának
alelnökével beszélgettünk.
– Elõször is szeretném megkérdezni, mióta vagy hivatalban? Mi vitt
arra, hogy jelentkezz HÖK tagnak?
– Az Állam- és Jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának testületébe
2012 áprilisában kerültem be. Már
a gólyatáborban magával ragadott az
akkori csapat összhangja. Jó volt látni,
hogy milyen összeszokottak, milyen
jó hangulatban dolgoznak. Abszolút
pozitív benyomást keltett. Már a középiskolában is érdeklõdést mutattam
a közélet iránt. Gimiben a Diákönkormányzat tagja, majd az elnöke
voltam. Szerettem részt venni a rendezvények szervezésében és segíteni
amiben csak tudtam.
– Sokan lennének a helyedben.
Szeretnék élvezni azokat az elõnyöket, ami a pozícióddal jár, viszont
kevesen tudják, hogy az egész nem
csak buli és szórakozás. Milyen
feladatköreid vannak mint alelnök?
– A Hallgatói Önkormányzat megítélése sajnos elég rossz, úgyhogy nem
vagyok olyan biztos abban, hogy sokan
lennének a helyemben, de tény, hogy
nagyon sok pozitívuma van a „HÖKözésnek”. Alelnökként minden nagyképûség nélkül mondhatom, hogy
joker játékos vagyok. Hivatalosan
hetente 3×2 órát ügyelek a Hallgatói
Önkormányzat irodájában. (Az irodában töltött idõ természetesen jóval több
ennél.) A feladatok, amiket ellátok,
igen sokszínûek.
Részt veszek a rendszeres szociális
ösztöndíj, városi tanulóbérlet bírálásában, amikor idõm engedi, besegítek
a kari pályázatok elbírálásába is. A karon
heti rendszerességgel ül össze a Tanulmányi Bizottság, ahol 50% a hallgatói képviselet aránya. Itt a hallgatói
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kérelmek kerülnek megvitatásra, elfoga- a hallgatókkal, oktatókkal való folyamatos
dásra. Igyekszünk – a jogszabályoknak/ kapcsolattartás fejleszti a beszédkészegyetemi szabályzatoknak megfele- séget, ad egyfajta kiállást, megjelenést
lõen – a hallgatók érdekeit figyelembe az embernek, és természetesen remek
véve dönteni. Emellett folyamatosan kapcsolatokat lehet építeni.
rendezvényeket, programokat szer– Milyen a viszonyod az elnökövezünk. Ha az elnök akadályoztatva van,
tökkel? Vannak nézeteltéréseitek?
akkor levezetem a testületi üléseket,
részt veszek a Szenátus, Elnökség ülé- – Magam részérõl abszolút baráti visein. Egyszóval elég sokrétû a munka- szonynak mondanám (remélem, ez
kör. A csapatmunka hívei vagyunk, fordítva is igaz). Természetesen elõfordul, hogy egy-egy
tehát fontos, hogy
kérdésben nem
mindenki képben
„(...) a pénzek,
értünk egyet, de
legyen mindennel.
amibõl a HÖK gazdálezekbõl mindig
kodhat címkézettek.
– Mekkora a fenagyon jó beszélPontosan meg van
lelõsséged?
getések kerekedhatározva, hogy mit,
nek, amelyekbõl
– Felelõsséggel tarmire lehet költeni.”
aztán jobbnál jobb
tozom, tartozunk
ötletek születnek.
minden egyes programért, amit szervezünk, minden egyes – Mint tudjuk, most zajlanak a HÖK
tájékoztatásért, amit kiadunk, minden választások, azonban elég kevés inegyes pályázatért, amit elbírálunk. Emel- formáció jut el a hallgatókhoz. Úgy
lett természetesen, mind az elnök, érzitek, ti mindent megtesztek azért,
mind az alelnök felelõsséggel tartozik hogy kellõen legyenek informálva?
a testületi tagok munkájáért is. Szeren- – Bár nálunk csak április környékén
csére, eddigi „pályafutásom” alatt ebbõl lesznek a választások, abszolút egyetprobléma még nem volt.
értek, hogy nagyon fontos a hallgatók
– Milyen elõnyeid származnak
a pozícióból?
– Inkább azt írnám le, hogy a HÖKözésbõl milyen elõnyök származnak
(szinte lehetetlen elkülöníteni a kettõt).
Mindenképp elõny, hogy az átlagosnál
átfogóbb ismeretet szerzek az egyetemi szabályzatokról (hiszen a mindennapi munkám része), hamarabb tudunk
értesülni a fontosabb eseményekrõl,
információkról. Személyes elõny, hogy
olyan készségekre tudok szert tenni,
amik a késõbbiek folyamán egész életemben hasznosak tudnak lenni. Abszolút erõsíti a problémamegoldó készséget,

megfelelõ tájékoztatása. Ennek érdekében minden nap 9–18-ig állunk
a hallgatók rendelkezésére, a HÖK
irodán. A tavalyi évben sikerült megújítanunk internetes oldalunkat, és természetesen ma már elengedhetetlen,
hogy a Facebook-on is tartsunk kapcsolatot a hallgatókkal. Ezek alapján úgy
érzem, hogy minden tõlünk telhetõt
megteszünk azért, hogy a hallgatók ne
szenvedjenek hiányt az információkból.
– Akadnak olyanok, akik megpróbálnak csalni? Akik a szabályoknak nem megfelelõen akarnak
közétek bejutni?
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– Igaz az a mendemonda, hogy csak
az lehet tag, akinek nagy a baráti
köre? Vagy, hogy valaki választás
nélkül kerül be, csak mert jóban
van valakivel, aki beviszi?
– Ez szerintem abszolút nem igaz.
A Hallgatói Önkormányzati választások során minden hallgató választó
és választható. Az valóban igaz, hogy
a bekerüléshez szükség van támogatottságra, de nem gondolom, hogy
a ez szinonim a nagy baráti körrel.
Ennek alátámasztására példa lehet
akár az én bekerülésem. Részt vettem
a gólyatáborban, ahol jó emberekkel
ismerkedtem meg, barátságok kezdtek
kialakulni, azonban sosem voltam az
a csendes, sarokban meghúzódó típus,
szeretem kimondani, amit gondolok,
éppen ezért aránylag könnyen tudok
összeveszni másokkal, tehát bõven vannak olyanok is, akik nem szívelnek.

Azt azonban abszolút kizártnak tartom,
hogy bárki választás nélkül kerüljön be,
egy HÖK testületbe.
– Vannak elég komoly vádak, amik
a HÖK-ösöket érintik. Hallani lehet korrupcióról, és úgy fest, komoly „rettegésben tartjátok” az
egyetemet. Rengeteg pletyka
kering az illegális üzletektõl kezdve sok másig.
Mit gondolsz, van
bennük igazság, vagy
egyszerû irigységen
alapulnak?
– Szerintem a probléma alapvetõen két
pontban gyökerezik.
Az egyik a média befolyásoló hatása, valamint
az, hogy a hallgatók nem
ismerik a Hallgatói Önkormányzatok mûködését. Az elsõ
problémakörnél elmondható, hogy a
megjelenõ cikkek túlságosan negatív
irányba igyekeznek befolyásolni a
hallgatókat és az átlagembereket,
ami a sajtó szenzációéhségét tekintve abszolút érthetõ, azonban a hallgatók nem fognak utánajárni annak,
hogy mennyi a valóságalapja a cikkekben foglaltaknak, azokat tényként
fogják fel.
Ehhez kapcsolódik a másik problémakör, vagyis az, hogy nem ismerik
a Hallgatói Önkormányzat, az egyetem
mûködését. Minden kifizetést a HSZI
végez. Részletes és letisztult szabályok
vonatkoznak a különbözõ kifizetésekre.
Ezek a pénzek, amibõl a HÖK gazdálkodhat címkézettek. Pontosan meg van
határozva, hogy mit, mire lehet költeni.
Továbbá minden testületi tag minden hónapban kitölt egy adatlapot,
melyen fel kell tüntetni, hogy az adott
hónapban milyen feladatokat végzett
el, mennyi ülésen vett részt stb.
A probléma ott kezdõdik, hogy ezzel
nincsenek tisztában az emberek. De ha
tisztában is vannak, akkor elõtérbe
kerül a korábban említett „sajtómunka”,
és inkább nem veszik figyelembe ezeket
a dolgokat, könnyebb azt mondani, hogy
a HÖK-ösök lopnak, csalnak. Sajnos
sok olyan hallgató is van, aki lecsúszik
egy tanulmányi ösztöndíjról, szociális
támogatásról vagy bármilyen HÖK
által meghirdetett pályázatról. Ezekben az esetekben természetes, hogy
valakit hibáztatni kell, és ilyenkor
egybõl a Hallgatói Önkormányzat
kerül elõtérbe.
– Mi igaz abból a hírbõl,
hogy akkora hatalommal
rendelkeztek, hogy akár
tanárokat is kirúgathattok?

– Ez nonszensz. Nem igazán tudok
arról, hogy ilyen történt-e valaha,
vagy hogy mi az alapja az ilyen feltételezéseknek.
– Ismersz olyan embert persze név
nélkül, aki korrupt lenne?
– Egy jó pár politikus, MÁV dolgozó
nevét fel lehetne sorolni. De
a Hallgatói Önkormányzat
berkein belül még nem
találkoztam ilyennel.
– Sokat hallani arról,
hogy ma már a HÖK
nem is igazán a hallgatók érdekeit szolgálja, hanem egyszerûen a sajátját?
– Ezt mindig rossz hallani. Igyekszünk mindent
megtenni azért, hogy a hallgatók érdekeit szem elõtt tartva
születhessenek meg azok a döntések,
melyek a hallgatókat érintik. Legyen szó
akár egyéni tanulmányi kérdésekrõl
vagy bármilyen pályázat elbírálásáról,
a lehetõség szerinti legméltányosabb
megoldásokra törekszünk.
– Elõfordul, hogy néha nem értetek
egyet a beválasztott tagok személyével? Vagy nektek is van valami
beleszólásotok?
– Nem igazán emlékszem olyan esetre, hogy személyes ellentétek lettek
volna, vagy bárkinek is problémája
lett volna a testületbe bekerülõ hallgatókkal. A beválasztott tagokra nézve
abszolút nincs beleszólásunk.
– Mik a terveitek a szemeszterre
vonatkozólag? Mi az, amit mindenképp meg szeretnétek valósítani?
– Jelenleg folyamatban van a 68. Jogászbál szervezése. Ezen felül régóta dolgozunk azon, hogy egyes pályázatokat
a költségtérítéses hallgatók számára
is meg tudjunk nyitni. Erre reményeink szerint 2015 januárjától sort is
kerítünk. Tekintettel a jogászképzés
megnyirbálására, egy Továbbtanulási
Roadshow-n próbáljuk népszerûsíteni az egyetemet, azon belül is a Jogi
Kart.
Két évvel ezelõtt indítottuk útjára
a szakmai programcsomagunkat, mely
keretein belül szak specifikus elõadásokat szervezünk a hallgatóknak.
Novemberben például az alapvetõ
jogok országgyûlési biztosa látogatott
el karunkra, ahol Az internet-generáció
alapjoga címmel tartott elõadást.
Müller Anita
Fotók forrása: Márki Dávid, internet
2014. október
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– Sajnos az utóbbi idõben sokat volt
terítéken a HÖK választások „tisztességtelensége”, az esetleges csalások
stb. HÖK-ösként és joghallgatóként
is mondhatjuk, hogy érzékenyen érint
ez a téma. A választások során, minden
választási napon közjegyzõ jelenlétében történik az urnanyitás és az urna
lezárása is. A szavazatok számlálásánál
szintén közjegyzõ közremûködését
veszi igénybe az EHÖK Felügyelõ
Bizottsága. Ennél biztosabb megoldást
elég nehéz lenne kitalálni. Akik ezek
után megkérdõjelezik a választások
tisztaságát, azok a közjegyzõi rendszer,
a közjegyzõ tevékenységét, becsületét
is megkérdõjelezik. Lehetetlennek
tartom azt, hogy bárki is csalni akarjon.
Szeretek HÖK-ös lenni, de õszintén
nem látok olyan okot, amiért érdemes lenne „csalni”.
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Menni vagy nem menni?
A kivándorlás az elmúlt néhány évben állandó témává vált az
országunkban. Tényleg annyira drasztikus a helyzet, amennyire mondják?
Sokan csak találgatnak, magas számokkal dobálóznak, hogy hány
fiatal, friss diplomás vándorol ki Magyarországról, mert itthon
nem tudja valóra váltani az álmait. Szinte mindenki baráti körében
akad olyan személy, aki már vállalt szezonális munkát külföldön vagy játszik
a gondolattal, hogy „kint” kezdje el azt a bizonyos nagybetûs életet.
A KSH 2013-as becslései szerint 350 ezer
magyar hagyta el az országot az utóbbi
idõben. A legtöbben Németországba,
Ausztriába és Angliába emigráltak. Az is
kiderült, hogy a kivándorlók 80 százaléka 40 év alatti, ebbõl arra következtethetünk, hogy a fiatalokban van meg az
a kíváncsiság és merészség, ami ahhoz kell,
hogy átlépjék az országhatárt. A diplomások aránya az Egyesült Királyságban
a legmagasabb, ez az országba érkezõ
magyarok 36 százaléka, míg ez a szám
Németországban 23, Ausztriában pedig
18. Ezenkívül akadnak olyanok is, akik
érettségi után mennek ki szerencsét
próbálni és nyelvet tanulni, hogy azt
késõbb akár itthon
is hasznosíthassák
a tanulmányaikban
és a munkájukban.
Nem feledkezhetünk meg az egyetemistákról sem, akik
külföldön vállalnak
munkát nyáron,
hogy megkeressék
a következõ évhez
szükséges összeget a tandíjra vagy
az albérletre. Sokan
egy évet vagy annál
is több idõt töltenek kint, mielõtt megszereznék a diplomát.
A nagy változásokat viszont még
a fiatalok is nehezen élik meg, attól hogy
az ember átlépi a második X-et, ugyanúgy
ragaszkodik a komfortos mindennapjaihoz. A kezdeti lelkesedés elõbb vagy
utóbb lankadni kezd. Elõjön a honvágy,
a család és a barátok hiánya. Az ebéd sem
esik olyan jól, mert „Anya ezt finomabban
csinálja”. Nem is gondolnánk, hogy az
apróságok is mennyire meg tudják nehezíteni az ember életét, amikor a kedvenc
Pöttyös Túrórudink nélkül már üres
a hûtõ, vagy egy fél várost át kell utazni
azért, hogy találjunk valami tejfölhöz hasonló trutyit. A rutinosak életét már nem
nehezítik meg az ilyen helyzetek, tudják,
hol keressék a számukra kedves falatokat.
Számos nagyvárosban, köztük Londonban is nyitottak már üzleteket az ott élõ
magyarok, telis teli hazai ízekkel, ezzel is
megkönnyítve a kint élõ barátaink életét.
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Hogy tisztábban lássunk, megkérdeztem Martonosi Zitát, a Gazdaságtudományi Kar egyik hallgatóját, aki
korábban dolgozott külföldön, hogy
mi volt a költözésének az oka, mik
voltak a tapasztalatai és hogy milyen
jövõképet lát maga elõtt.
„Az Egyesült Királyságban, Londonban
dolgoztam egy évet. A barátommal utaztunk ki, igen kevés pénzzel. A munkahelyemet
folyamatosan változtattam. Öt-hat helyen
dolgoztam hosszabb-rövidebb ideig. Kiutazásunknak több oka is volt. A páromnak
szüksége volt pénzre az egyetem elvégzéséhez.
Én pedig egyszerûen változásra vágytam.
Dolgozni, angolt tanulni, tapasztalatot

szerezni mentem ki. Eleinte csak pár
hónapra terveztük a kinti életünket. Azonban ez az idõszak szépen lassan egy évre
duzzadt. Akkor döntöttünk, hazajövünk,
hogy befejezzük az egyetemet. Szerencsére
sikerült összegyûjteni az összeget, amire
szükségünk volt. Valóban vannak kint magyar boltok, de ritkán jártunk oda, mert
messze laktunk tõlük. Ha elmentünk, akkor
konkrétan egy-egy terméket szerettünk volna vásárolni. Az árak a Magyarországon
megszokottak kétszeresei. A termékválaszték
egy kisebb vegyesboltéhoz hasonló. Mindennapi termékek mind megtalálhatók. Mivel
láttuk, hogy külföldön végtelen lehetõségek
várnak ránk, és semmi akadálya nincs,
hogy kint telepedjünk le, dolgozzunk és
kint éljünk, szinte biztos, hogy vissza fogok
menni Londonba. Azon kívül, hogy itt
a családunk, a rokonaink, a barátaink,
nincs más ok, ami itthon marasztalna
minket a további életünkben.”

Mielõtt bárki is kétségbe esne,
megnyugtatok mindenkit, hogy koránt
sem olyan drasztikus a helyzet, mint
amilyennek látszik. Sokan vannak,
akik el sem tudnák képzelni az életüket máshol, csak és kizárólag a hazájukban, ebbe a táborba tartozik Suha
Ágnes is, a Bölcsészettudományi Kar
tanulója.
„Egész eddigi életemet a hazámban,
Magyarországon töltöttem, viszont rengeteg korombeli fiatal vándorol ki más
országba. Van, aki kalandvágyból hagyja
el hazáját és van, aki sajnos rákényszerül.
Számomra elképzelhetetlen, hogy valaha is
egy másik országban éljek és dolgozzak.
Az idegen környezet, a nem
magyar ajkú lakosság
elképzelhetetlen, sõt rémisztõ lenne számomra.
Egyetemi hallgatóként sem
gondolkoztam el azon,
hogy valaha is külföldön
dolgozzak. Azt a tudást,
amit itthon megszereztem,
a hazámban szeretném
kamatoztatni.”
Lényeg a lényeg,
mindenki maga dönt
a jövõjérõl, legyen az
diplomás vagy szakmunkás. Nem kell azért ferde szemmel
nézni az elvágyódó fiatalokra, mert más
az értékrendjük, idõvel belõlük is sokat
tapasztalt, idõs emberek lesznek, nincs
szükség felesleges fejmosásra, hiszen
a mi korosztályunkra jellemzõ leginkább
az, hogy a saját fejünk után megyünk.
Az én bátyám is jelenleg külföldön él,
ott találta meg azt, amire vágyott, és annak
ellenére, hogy én nem szándékozom kint
élni, még teljes mértékben megértem
õt és a többi kalandvágyót. Mint mindennek, úgy ennek a témának is két
oldala van. Ha valóban gondot okoz,
hogy a magyarok külföldön alkalmazzák az itthon elsajátított ismereteket,
akkor a bevándorlók körül miért nincs
így felrúgva a por? Hiszen õk meg nálunk
kamatoztatják a hazájukban megszerzett
tudást, nem igaz?
Cikk és fotó: Lippai Edina
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Az oktatásügy jövõje

Elterjedt az internet. Tanárok és diákok
egyaránt használják, ám az órákon egy
igen értelmetlen feszültség oka lehet.
A tanulók nem figyelnek, hanem a már
szinte mindenhol elérhetõ wifi hálózaton keresztül, még az oktatás ideje alatt is
a neten lógnak. De ez mára egy általános
idegrendszeri probléma okozójává vált.
Az idõk folyamán eljutottunk oda,
hogy az oktatás meghatározó részévé vált
az elérhetõ világhálózat. A tanárok számos
példát találhatnak és mutathatnak be
a diákoknak, de a tanulók is könnyedén
készülhetnek az órákra, vagy egy-egy elõadás anyagát is egyszerûbben
felkutathatják. A kutatómunkák elkészítéséhez segítségül hívott könyvtárak
és könyvek használata kezd
kimenni a divatból.

folyamatosan nõ. Ma már legalább 7 millió
amerikai tanul otthon az internet segítségével – ami azt jelenti, hogy három év
alatt megduplázódott az online képzések
iránt érdeklõdõk száma. Az egyetemisták
körében is egyre népszerûbb ez a módszer.
Az amerikai hallgatók harmada minimum
egy kurzust online végez. Ehhez a trendhez igazodva a felsõoktatási intézmények
egyre több e-kurzust indítanak, hirdetnek.
Egy kutatás szerint a kommunikációs
eszközök robbanásszerû terjedésének
köszönhetõen lett ilyen népszerû az online oktatás. Az okostelefonok és tabletek

Pár év múlva el
fognak tûnni
a tanárok az
iskolákból?
Ez egy érdekes kérdés, és érdemes elgondolkodni azon, hogy
számos japán intézményben
már most robotok vezénylik
le az oktatás egyes részeit.
Temérdek vitára okot adó
újítás ez. A robot tud fegyelmet tartani?
Képes minden felmerülõ problémára
megoldást találni? Valakinek felügyelnie
kell ezeket az „oktatókat”. Vajon a rendszer bizonytalansága miatt nem jutott el
nyugatra ez a fajta módszer?
A tanárok és diákjaik között egyértelmûnek tartott személyes kapcsolat kezd
kihalni. Ugyanis egyre népszerûbbek
azok az oktatási anyagok, órák, melyek
a YouTube-ra vannak feltöltve, és lineáris megtekintés után az ember hasonló
(ha nem megegyezõ) tudásra tehet szert,
mintha iskolába járna. Ez a módszer
sokkal kényelmesebb, bármikor elérhetõ.
Nem véletlenül alakult meg a Khan
Academy, ahol több tízmillió ember
tanul matematikát, fizikát, kémiát, anélkül,
hogy elhagyná az otthonát.

A felsõoktatás jövõje
Több tízezer diák választja az online
kurzusokat, olyan egyetemeken, ahol
az e-learning is megengedett. A számuk

korában egyre több tanuló teheti azt meg,
hogy lemondjon a személyes kontaktusról az egyetemen, arról nem is beszélve,
hogy így rengeteg pénzt spórolnak meg,
többek között a kollégium vagy albérlet
díját is.

Tablettával
adagolható
tudás?
Számos tudós és kutató szerint hamarosan
tablettákra cserélhetjük a tankönyveket.
Egy amerikai kutatóintézet szerint már
30 év múlva lehetséges lesz bármilyen
tudásanyagot vagy információt kapszulák
segítségével az emberi szervezetbe juttatni. Ha mindez valóra válik, eltûnhetnek a nyelviskolák és bárkibõl válhatna
profi fordító, vagy nyelvész. Mindezt
azért hoztam fel, mert az alvás közbeni
nyelvtanulás már mûködik. Ezeket az állításokat nem más feltételezi, mint a híresneves Nicholas Negroponte, ugyanis

1984-ben megjósolta, hogy a számítógépes
egér használatát hamarosan felváltja majd
a hatékonyabban alkalmazható mutatóujj használata. Eleinte még a gondolat
ellen is sokan tiltakoztak, de ha belegondolunk, ma minden érintõképernyõs
eszköz ezen elv alapján mûködik. Számos
hasonló jóslatához híven, ha a legutóbbi
is beigazolódik, akkor a könyvek fölötti
gubbasztás vagy egy tanteremben ülni
és tanulni órákon át, elfelejthetõ tevékenységek lesznek.
Talán a legtöbb ellenszenvet kiváltó
ok az lehet, hogy egy készülék helyettesítheti a saját elménket,
agyunkat. Ez nem meglepõ,
de ne feledjük, hogy mára
temérdek alkalmazás elterjedésével olyan információk
és számítások birtokába
kerülhetünk, amelyeket
egyébként képtelenek lennénk megoldani fél perc
alatt. A kütyük képesek
erre. Talán nem is baj. De
ha egy olyan alkalmazás
jelenik meg, amelyet csak
egy matek képlet elé kell
tartani és azonnal megoldja
azt, sõt még részletesen
le is vezeti a megoldást,
akkor igenis háborodjon fel mindenki,
aki úgy véli, hogy ez lehetetlenné teszi
a matematika oktatását! Nem beszélve
arról, hogy az egyén, aki használja nem
tesz szert maradandó tudásra, ismeretre,
amit az okos telefonja nélkül tudna alkalmazni. Hozzá kell tenni, hogy az applikáció szerencsére csak a nyomtatott
írásjeleket, számokat ismeri fel.
De ha ez a jelen, akkor mi lesz a jövõ?
Az otthon tanulás? A tananyagot tartalmazó kapszulák? Vagy az embereknél is
okosabb telefonok?
Szilvási András
Források: http://hvg.hu/tudomany/
20141022_ ha_ezt_a_diakok_letoltik_
minden_matek_haz; http://eduline.hu/
felsooktatas/2012/11/12/ Legyozi_az_
online_diploma_a_hagyomanyos_ okl_
WH07ZU; http://www.nlcafe.hu/noklapja/
20141011/google-magyarorszagi-vezetoje/;
http://www.femina.hu/terasz/az_oktatas_
jovoje
Fotók: internet
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A gépek forradalma elkezdõdött. Egyesek szerint a számítógép megjelenésével, mások szerint pedig az „okos”
kütyük piacra dobásával és fejlõdésével. Ezeknek az elektronikai eszközöknek a mindennapi használatba kerülésével
számos új lehetõség és ellentétek gerjedésére alkalmas technológia jelent meg. Fõleg az oktatás intézményében.
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Haszontalan érdekességek
GYAKORLATTAL

TÖBBRE MENNÉNK

Minden szakon vannak tölteléktantárgyak, amik általában több kreditet
érnek, mint a szakhoz szorosan kötõdõ kurzusok. Ez mindenkinek nyilvánvaló, már-már megszokott dolog. Az elmúlt 1-2 évben történtek olyan
változások, amiket nem lehet nem észrevenni. Ma már szinte
csak töltelékek vannak. A lényeget valahol kispórolták.
De mit gondolnak errõl a hallgatók? Hogyan
látja mindezt egy munkáltató, mi
a véleménye egy munkavállalónak? Mire megyünk
ezzel a munkaerõpiacon?

FSZ, BA, MA... Akárhol fordulunk
meg, mindenhol ugyanaz a helyzet.
Mindenki szembesül azzal az állapottal, hogy mennyit kell szenvedni azért
a pontpontpont papírért, ami álmaink
vágya, de legalábbis vélhetõleg megélhetésünk záloga. Le kell szögezni,
hogy nem az oktatókkal, tantárgyakkal
van baj, elsõ sorban a felosztás vérzik
több sebbõl!
Egyetemista fejjel nehéz felfogni
és összepárosítani az egyes szakokat
a meghirdetett kötelezõ kurzusokkal.
Hiszen miért is kell egy rendszergazda tanoncnak mélyrehatóan tanulmányoznia a komposztálás menetét? A leendõ kedves óvó
néninek miért kell gyököt
vonnia, ismernie a cosinus
görbe minden
pontját,

mikor 3-6 éves gyerekekkel fog foglalkozni? Miért kell programtervezõ
informatikusnak az elsõ diplomája
megszerzése után legalább még másfél
évet tanulnia magától, hogy egyáltalán
minimális esélye legyen egy állásinterjún?
Mire megyünk az olyan tárgyakkal,
melyeknek neve láttán felcsillan a szemünk, majd rájövünk, köze nincs a szakunkhoz, de még néha a realitáshoz sem?
Miért nem a gyakorlati tudáson van
a hangsúly, amikor a munkáltató is egyértelmûen azt várja el?
„Elsõsorban önkéntesekként találkoztam
diákokkal, néha kötelezõ gyakorlaton, klasszikus
munkaadóként nem
– meséli Nagy
Sándorné Edit,
a Kistelepülések
Kultúrájáért Egyesület egykori
alelnöke –
Motiválatlanságot és
érdeklõdéshiányt tapasztaltam. Sokszor
addig se jutottam el,
hogy rájöjjek, tudáshiány
okozza-e a felületességüket,
passzivitásukat. Bele vannak
fáradva a tanulásba, enyhén
szólva nem éreznek rajongást
a szakuk iránt, csak csinálják,

hogy megfeleljenek az elvárásnak, legyen
diplomájuk. Emellett meghatározó bennük
a majdani elhelyezkedéssel, munkahellyel
kapcsolatos bizonytalanság-érzés. Az mindenesetre biztos, hogy az egyetem az általam
megismertek nagy részében nem alakította
ki az elhivatottság érzését, nem szerettette
meg velük az adott szakterületet.”
Persze, nem általánosságban beszélünk minden tárgyról, csupán a felesleges kötelezõ kurzusokkal van nagy baj.
Hiszen vannak szabadon választott órák,
amikre poénból vagy kíváncsiságból
téved az ember. Új távlatokat nyitnak
meg, kiszélesedik az elme, gyarapodik
a tudást. De ezt mind szabad akaratból.
Mert ki ne szeretne nyelveket tanulni,
többet megtudni a hobbijával kapcsolatos dolgokról? Új dolgokat megismerni, sportokat kipróbálni, amire
egyébként nem lenne lehetõségünk.
I love SZTE!
Mindazonáltal sokakban felmerül
kérdés, hogy miért szerepelnek szabadon választhatónak vélt tárgyak a kötelezõen teljesítendõ kurzusok között.
Miért van az, hogy könyvtár és informatikai alapismereteken hasal el
a felvételizettek fele szaktól függetlenül, valamint, hogy a közgazdaságtan
nem szívügye a médiaszakos hallgatóknak? S mindezeket figyelembe
véve megtalálható vajon minden

Az általunk megkérdezettek döntõ
többsége a kurzusainak több mint felét
feleslegesnek tartja, legyen szó szabadon
választott vagy kötelezõ tantárgyról.
Ez súlyos kritika a mai oktatási rendszer ellen. S valljuk be, nem is
alaptalan. Ma az álláshirdetések
szinte kivétel nélkül többéves gyakorlatot követelnek
a jelentkezõtõl, amit igen
nehéz úgy elsajátítani, ha hosszadalmas tanulmányaik során csak elméleti síkon közelítenek szakmájuk
problémáihoz, vagy még úgy sem.
Nem beszélve a megfelelõ kommunikációs kvalitások el nem
sajátításáról. Abban a világban,
ahol szó szerint a bõrünket visszük
a vásárba, lehet, hogy élhetõbb tudást
szereznénk egy-egy önmarketing órára
beülve, mint végigszenvedve magunkat több száz oldal összegereblyézett
szövegen, amibõl sokszor még a szaktársaink legjobbjai is csak alig értenek
meg valamit.
Különösen nagy gondot okoz, hogy
ma már az egyetemre jelentkezéskor
néhány szakról el sem lehet dönteni
pontosan, milyen kézzel fogható tudást
ad majd, hol lehet az ott tanultakat hasznosítani, valamint, hogy
milyen kiegészítõ képzéseket
Diplomás legyek vagy
keressünk mellé, hogy legyen
vadakat terelõ juhász?
legalább egy minimális esélyünk
az elsõ állásinterjúnkon.
Felmerül a kérdés, miért nem
Vicces, de ez egy eldöntendõ kérdés.
járnak az így vélekedõ tanulók
Juhász = juhpásztor, a juhnyáj õrzõje. Õsi állatinkább valamilyen szakképzésre?
tartó mesters ég, de életform a is. Vadálla tok
Az ott kínált képzésekkel beháziasításával egy idõben alakult ki.
zsebelhetõ késõbbi fizetésektõl
agráraz
van
eltekintve sem túl felemelõ a mai
ány
tudáshi
A szakértõk szerint
jua
tták
középiskolák helyzete.
elindíto
tul
orvosla
Erre
an.
ágazatb
Papírt szerzel, hogy tovább
hászképzést, amely szakon már három hazai
tanulhass, hogy végre megegyetemen – Debreceni Tudományegyetem,
kaphasd a szakodnak megSzegedi Tudományegyetem Mezõgazdasági
magutjük
felelõ tudást...
képezhe
–
Egyetem
ri
Kaposvá
Kar,
A kormány nem csak az egyekat tovább e téren. A szeptemberben kezdõdõ
temeken spórol. A legfrissebb szioktatásokon szaporítást és állategészségügyet,
gorítások szerint csökkenteni fogják
nevelés t, legelõg azdálko dást és a gazdák ra
tani
elsajátí
a gimnáziumok számát, 4,25-ös
fogják
ályokat
jogszab
zó
vonatko
átlaghoz fogják kötni a jelentkezést
a hallgatók. Továbbá a juhágazat közgazdasági,
az ilyen jellegû intézményekbe.
mezõgazdasági, környezetvédelmi jelentõségéNem a messzi-messzi galaxisban,
vel is tisztában lesznek, ha kifizetik a 125 ezer
és
orvosi
Az
hanem szeptemberben nyilatdõk.
érdeklõ
az
tandíjat
forintos
kozta a miniszterelnök, hogy
a mérnöki szakokkal szemben,
„a gimnáziumot is csak akkor érez nem diplomás kurzus, csupán
demes elvégezni, ha onnan egyetemoklevel et adó felnõttk épzés.
re fogunk menni. A valóságnak úgy
az
kar
helyi
A hódme zõvásár
kellene festenie Magyarországon, hogy
oktatás során lebony olítóegy jó szakmunkásképzõ intézetben
ként mûködik közre.
megszerzett szakma biztosabb megélhetést nyújt, mint egy csak általános mûveltséget nyújtó, de konkrét
szaktudást a mellé nem adó oktatási
intézményben elvégzett idõszak”.
Ez mind szép és jó, de a jelenlegi helyzetben élve nem ennyire
szép reményûek a kilátásaink.

A diák örül, hogy valahová felvették, majd
az ott átéltek vagy a korlátozott lehetõségei miatt már nem is gondolkodik azon,
hogy egyáltalán menjen-e egyetemre.
Nem is beszélve arról, hogy alap az emeltszintû érettségi, ha esélyes akar lenni.
Mindez még nincs biztosítva az oktatási
rendszerben, de már elvárás.
Az állam a szakiskolák megreformálásával is tud tovább húzni a gatyamadzagon. A szüleink idején lévõ
rendszert hozzák vissza, ahol a szakközépiskola négy évfolyamos volt,
ebbe sûrítették be az érettségi vizsgára
felkészítést és a szakmai tanulást. Így
már lehetetlen, hogy feljebb lépjen
valaki egy ilyen intézménybõl, mert
nem lesz ideje nyelvvizsgát szerezni
és emelt szintû érettségire készülni.
Az említett kormányzati döntés következményei között egyaránt van pozitív
és negatív is. A gimnáziumi érettségi
és a diplomaszerzés lehetõsége csak
a középosztály felsõ szeletéhez tartozó
családok kiváltsága lesz. Ez a procedúra ellentétes az Európai Uniós célokkal:
a tanulók 75%-a szerezzen érettségit,
hiszen érettségi bizonyítvánnyal is lehet szakmát tanulni. A másik oldalról
vizsgálva az ügyet, rövidülni fog a hiányszakmák listája, nem kell bevándorlókat
alkalmaznunk, hanem a saját gyerekeinket támogathatjuk, zöld utat biztosíthatunk a NAGYBETÛS ÉLEThez.
Másrészt megszûnnének a bumeránggyerekek, a gyernõttek és eltûnnének
a Pán Péterek.
Lassan azonban mindegy lesz,
milyen képzési formát választunk. Ha
a szükséges tudást teljességében sehol
sem kaphatjuk meg, fel kell kötnünk
a gatyánkat és autodidakta módon begyûjtött ismereteinkkel felvértezve
nekivágni a munkaerõpiacnak, egy jó
állás reményében, ahol tovább tanulhatunk.
Kolozsvári Melitta, Simon Gabriella
Fotók: internet
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szükséges ismeretanyag egy-egy tanmenetben?
„Több elméleti tárgynál tapasztaltam,
hogy a valósághoz nem is közelít
– folytatja Edit – Mivel munka mellett
végeztem a fõiskolát, tudtam azt, hogy mire
lenne szükségem a hétköznapokon, ám leginkább olyan elvont anyagot kellett megtanulni, – esetenként szó szerint bemagolni,
mert egyes tanárok megkövetelték, amit
utána nem igazán tudtam hasznosítani.
Mûvelõdésszervezõként menedzser szakirányon végeztem 2006-ban, így elsõsorban
a marketing, számvitel területein voltak
keserû tapasztalataim. Égetõ szükség lett
volna civil szervezetekkel kapcsolatos széleskörû ismeretekre, hiszen a kultúrának
erre nagyban kell támaszkodnia (humán és
anyagi erõforrások), ezt a témát azonban
csak érintettük. Szakterületemen elengedhetetlen a pályázatírói jártasság, azonban
ezt sem tudtuk elsajátítani a leadott/oktatott anyagból.
A fõiskola befejezése utáni években így
kénytelen voltam nonprofit ügyintézõ OKJ-s
tanfolyamot végezni, illetve pályázatíró
területen képezni magam.”
A még le nem diplomázott hallgatók
sem látják rózsásabban a helyzetet.
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Az SZTE JGYPK Interaktív Természetismereti Tudástár ügyvivõ
szakértõjét, Csehó Gábort kérdeztem az intézmény létezésérõl,
hogy minél közelebb hozhassam az egyetem hallgatóihoz ezt az
értékünket. Belépve a Tudástárba, érdekesebbnél érdekesebb
kiállítási tárgyak kerülnek a szemünk elé, a tudás és az ismeret
csak úgy kering a levegõben, melybõl minél többet a magunkénak akarunk tudni.
Az intézmény a biológia, földrajz, kémia,
fizika, technika és informatika tárgyak
tanítása során használt, illetve a mai napig
használatos oktatási segédeszközöket láthatnak az érdeklõdõk. A biológiai gyûjtemény 2000 óta a Nemzeti Kulturális
Örökség részét képezi, preparátumai és
makettje közül sok még a 19. század végén készült. Emellett a könyvtár anyaga
közel 150 védett könyvet tart nyilván.

– Milyen programokat szerveznek?
– A Tudástár elsõsorban mint múzeumi
kiállítótér mûködik. Kínálatunkat idõszaki
kiállításokkal igyekszünk színesebbé és
változatosabbá tenni. A Herman Ottó Emlékévhez kapcsolódó Herman Ottó és korát,
valamint Vásárhelyi István emlékkiállítást
2015. március végéig tekintheti meg
a nagyközönség. Számos országos programhoz kapcsolódunk, mint a Múzeumok

– Mennyien látogatják a Tudástárat? Mennyire vannak megelégedve a látogatottsággal?
– A látogatók számát illetõen jelenleg nincs okunk panaszra. Évente
átlagosan hatezren érdeklõdnek
a tárlatok iránt, de különbözõ külsõ
rendezvényeken, illetve vándorkiállításokon további 2-3000 fõt
tudunk elérni. A mostani erõforrásainkkal a jelenlegi látogatók maximum kétszeresét lennénk képesek
fogadni, ami hatalmas eredménynek számítana. A látogatószámot
mindenképp növelni szeretnénk.
A látogatottságot tekintve
a napi 30-50 fõ lenne
az ideális.
A hallgatók sajnos csak kószálni
szoktak errefelé, és
amikor felhívjuk a figyelmüket, hogy
csak egy kávé ára
lenne a belépõ,
már riadtan fordulnak is vissza.
Akik pedig ide
járnak elõadásra,
azok az óra végeztével már sietnek
is tovább. A családosok és az idõsebbek célirányosan
minket keresnek fel,
létszámuk érezhetõen
egyre nõ. Ha az elmúlt
pár évet egybevetjük,
folyamatosan gyarapszik az érdeklõdõk száma,
ami biztató jele annak,
hogy értelmes dolog, amit
itt csinálunk.

számunkra. Ide kerül a Móra Ferenc
Múzeumból kölcsönkapott bogárgyûjtemény, illetve itt történik annak tudományos feldolgozása. A kutatás terén eddig
eléggé hadilábon álltunk, talán ezzel a lehetõséggel a természettudomány felé nyitott
hallgatókat sikerül becsalogatni hozzánk.
Amennyiben az anyagi forrásaink lehetõvé teszik, a jelentõsebb fajok mellett
egy QR-kódot helyezünk el, amely segítségével az adott élõlényrõl
bõvebb információt kaphat az
érdeklõdõ (mint pl. videó-,
kép- és hanganyag, elterjedési
térképek formájában).
– Oktatás szempontjából
milyen helyet foglal el ez az
intézmény?

Éjszakája, a Kutatók Éjszakája, a Múzeumok
Majálisa, az Ünnepi Könyvhét, továbbá
a Pályaválasztási napok. Kollégáink rendszeresen frissítik tárlatainkat (például
a fotókiállításokkal), továbbá új foglalkozásokkal bõvítik az egyébként is gazdag
repertoárunkat.
– Milyen lehetõségei vannak a Tudástárnak a fejlesztésre, újításra?
– A fejlesztéseket tekintve több lehetõség
is tárulkozik elénk. Itt elsõsorban az új
kiállítási tárgyak beszerzését említeném,
és különösen nagy hangsúlyt fordítunk
a preparáltatásra. A mûtárgyak gyarapításán kívül szintén kiemelten fontosnak
tartjuk a régiek restaurálását. Számunkra mûtárgyállomány és kulturális javak
állagvédelme az elsõ. Az általános és középiskolákkal folyamatos és jól mûködõ munkakapcsolat kialakítására törekszünk. Célunk,
hogy a hétköznapi életben használható tudást és környezettudatos szemléletmódot
adjunk át a diákoknak. Törekvéseinkre
szerencsére az iskolák többsége nyitott.
A Tudástár jelenleg helyszûkével küzd,
ezért jelentõs elõrelépésnek számít,
hogy a Dékán Úr két termet biztosított

– Igyekszünk a tantervekhez
kapcsolódó foglalkozásokat tartani, amire igen nagy az igény.
Az osztályok gyakran jönnek
ide fizika, földrajz vagy kémia
gyakorlatokat végezni (még
a hallgatók is), hogy ne csak
a tankönyvi ábrán lássák a kísérleteket,
hanem saját maguk is elvégezzék azokat.
Szerencsés helyzetben vagyunk, mert
itt a diákok minden érzékszervükkel
megtapasztalhatják az õket körülvevõ
világot. A gazdag gyûjteményünk lehetõvé teszi, hogy egy-egy csoportnak csak
célirányosan, a tananyaghoz kapcsolódó
foglalkozást tartsunk (mikroszkópos vizsgálatok, vizes élõhelyek madarai, az év
élõlényei stb.). Ezzel a megoldással egyegy osztály az adott tanévben többször is
ellátogat hozzánk.
Egy egész napot el lehet itt tölteni, hisz
mindig van valami, ami megfogja figyelmünket. Akik nem érdeklõdnek annyira
a természettudományok iránt (mert például
unta az általános és középiskolai órákat
a tanár elõadása miatt), még azok is örömüket
lelik a gazdag tárgyanyag valamelyikében.
SZTE-s hallgatóként illik ismerni ezt a kiállítást, és legalább egyszer ellátogatni ide,
a Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar fõépületének legfelsõ emeletére, mert a látottakban biztosan senki nem fog csalódni.
Cikk és fotók: Juhos Dóra
2014. november

Fotó forrása: Csehó Gábor
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Még a bérletek is
Az elmúlt napokban másról se lehetett
hallani, csak az új adókról és hogy mely
termékek árai emelkedhetnek majd
a jövõ évre nézve. Az internetadótól,
a szappanadón át egészen az alkohol
adóig, mindennel bombáz a média, azonban nem szabad elsiklanunk azon tények
felett sem, amiket a kormány a kiadások csökkentése érdekében alkalmaz.
Az az ötletet is felmerült, hogy a kedvezményes jegyek és bérletek ára megemelkedik a közösségi közlekedésben.
A közlekedési jegy és bérlet árak
eddig is folyamatosan emelkedtek az
üzemanyag árak emelkedése illetve
az infláció ingadozása miatt. Mi, akik
kedvezményesen vesszük igénybe

DRÁGULHATNAK...

ezeket (diákok, nyugdíjasok), nem igazán
érzékeltük ezt az emelkedést, ugyanis
nálunk a jegy árak nem emelkedtek
olyan sokat, mert a kormány egészítette
ki az utazásaink árát. Viszont most ezt
a támogatást akarják megvonni tõlünk,
ami egyenlõ lenne azzal, hogy a jövõben
bármennyit emelkednének a közlekedési költségek árai, akkor azokat most
már nekünk, kedvezménnyel utazóknak
is meg kellene fizetnünk,
amit igencsak megéreznénk
a pénztárcánkon.
Sajnos sokan vannak,
akik így is nehezen
tudják megvásárolni
a bérletet. Nagyon

sok diák a tanulás mellett munkát vállal,
de sokan közülük azért, hogy egyáltalán
fõiskolára vagy egyetemre tudjanak járni.
Ezeknek a tanulóknak egy bérletemelés
még plusz teher lenne, mert ez által a mindennapi megélhetésük is nehezebbé válna.
Tóth Ágnes
Fotó: internet

Csillagászat, ûrkutatás

A fesztivál mûsorfüzetén kívül sehol
sem láttam ajánlót a csillagászati esthez,
másnap néztem meg a Szegedi Csillagvizsgáló facebook-os oldalát (80 ember
követi), ahol ki volt írva az esemény,
ám teljesen más idõponttal, szerencse,
hogy eszembe sem jutott ide felnézni
aznap. Két éve is részt vettem egy hasonló prezentáción, de nagyon csalódott
voltam, mivel a távcsöves bemutató akkor elmaradt a rossz idõ miatt.
Meglepetésemre idén ezzel kezdõdött ez egész, és megnézhettük a Hold
felszínét és más csillagokat, amik szabad szemmel nem is igazán olyanok,
mint a teleszkópon keresztül. Amíg
kémleltük az eget, sorban jöttek a látogatók, külföldi diákok és általános
iskolások a szüleikkel, tehát minden
korosztályból érkeztek tanulók.
Amikor már éppen elég hideg volt,
az elõadóteremben folytatódott az ûrkutatás. A közönség pedig két témát
választhatott, amit Attila bemutatott:
az elsõ az általános félreértések rendberakásában segített. Megtudtuk, hogy
pontosan mik a meteorok és a csillaghullás, a Sarkcsillag és az Esthajnal-

csillag közti különbségek és még más
közhiedelmeket is tisztába tettünk.
A második prezentáció az idegen bolygókról, azaz az exobolygókról és azok
felfedezésérõl szólt. Megismerhettünk
számos magyar találmányt, amik sokban
hozzájárultak az ûrkutatáshoz, és azt is,

hogy egy holland tanárnõ véletlen felfedezett egy galaxist, és hogy akár te is
rábukkanhatsz egyre, ha éppen nagyon
unatkozol a számítógéped elõtt. Az egész
elõadás úgy volt megtartva, hogy kicsik
és nagyok is egyaránt élvezték, még

a külföldiek is, hiszen szerencsére
az ábrákhoz tartozó magyarázat angolul volt, õk azt elolvashatták, mi pedig
Attilára figyeltünk, aki mindent érthetõen magyarázott. A kisebbek sokat
kérdeztek tõle és õ türelmesen válaszolt is mindegyikre, még ha elég
nagy butaság is hangzott el. Az egészet
a gyönyörû képek dobták fel, amiket a nagy
kivetítõn egy élmény
volt nézni. Utoljára
a Gravitáció címû filmben láttam ilyen szép
képeket az ûrrõl.
Aki otthon már nagyon unja a TV-ben
a „csillagok” születését
vagy éppen azok zuhanását, én azt kívánom,
hogy a legközelebbi
elõadásra menjen el a Csillagvizsgálóba,
hogy lássa az igazi égitesteket úgy, ahogy
azt még nem látta.
Bokor Gergõ
Fotók: Bokor Gergõ, internet
2014. október
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A Kutatók Éjszakája után jött az Õszi Kulturális Fesztivál,
amely tizenkilencedik alkalommal került megrendezésre idén.
Az esemény keretében rengeteg program, elõadás, koncert,
verseny stb. várta a szegedi egyetemistákat októbertõl november elsõ hetéig. A Szegedi Csillagvizsgálóban öt különbözõ
idõpontban lehetett meghallgatni a Csillagászati-ûrkutatási
elõadásokat. Az utolsó éppen október 31-én este volt látogatható, melyet Bódi Attila mutatott be, aki PhD-s hallgató
az SZTE TTIK Kísérleti Fizikai Tanszékén.
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Átnevelõtábor?
A beavatási szertartások ritmikus dobszói új jövevényeket jeleznek.
Az indián kultúrák, törzsek és az õslakosok hagyományokon
alapuló rituálék elrendelésével teremtettek kapcsolatot az istenek és a változó életszakaszok között. A füstös századokat
túlélve, törvényeik még mindig élnek, és civilizált kultúránkban
ma sem csendesedtek el a dobok.
A próbatételek mindig is mérceként
szolgáltak az egyes társadalmakban.
Küszöbként jelenik meg az általunk elérni kívánt világ kapuja elõtt. A hosszú
sor lassan eltûnik, és maradunk mi, félszegen, a belépõjegyet markunkban
szorongatva.
Az egyetemi polgárság modern rendszerében az aktív státusz elõfeltétele
a sikeres felvételi, ez nem vitás. Az örömittas hangulatot pillanatok alatt felváltja
a kíváncsiság és a ráeszmélés: a kapott
belépõjegy érvényesítése. Ezáltal elfoglalni méltó helyünket
a felsõoktatási hierarchiában.
A gólyatáborok rendszere teszi lehetõvé, hogy
az atmoszférát és jövendõbeli társainkat megismerjük.
Lehetõség, mely vissza nem
hozható és meg nem ismételhetõ. A gólyatáborok
értelmezése száznyolcvan fokos fordulatot vett az utóbbi hónapokban. Sokan
bírálták, jócskán kapott már hideget és
meleget is.
Kutakodásom során több ajtót is
zörgettem, már-már inkább döngettem.
Igyekeztem a jogi formán is átrágni
magamat. Ezzel kapcsolatban az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat volt
segítségemre.
– Várhatóan milyen változások lesznek a jövõben? Lesz-e felülvizsgálat
szegedi viszonylatban is?
– A gólyatábor megszervezésével és
lebonyolításával kapcsolatban az egyetemi szabályzatok és a mindenkori,
hatályos jogszabályok az irányadóak.
Egyelõre nem tervezzük a felsõoktatási intézmény gólyatáborra vonatkozó
szabályozásának felülvizsgálatát a felsõoktatási intézmény vezetésénél. Ugyanakkor az EHÖK elnöki utasítással tervezi
írásban is rögzíteni és részleteiben szabályozni a gólyatáborok szervezésének
jelenleg is mûködõ normarendszerét.
– Milyen alapvetõ szervezési szempontokkal és tudnivalókkal érdemes
tisztában lennünk?
– A leendõ hallgató kizárólag elektronikus
módon, az egyetemi szerverközpontban
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tárolt háttértárolón lévõ – külön erre az
alkalomra készített – honlapon regisztrál, így jelezve részvételi szándékát.
Az SZTE-s gólyatáborokban külön
mentõs és gyalogõr szolgálatot ellátó
személyzetet és biztonsági szolgálatot
alkalmaznak a szervezõk. A fenti személyzeten kívül fõgólyák vesznek
részt szervezõként a gólyatáborokban.
Kiválasztásukra pályázat útján kerül sor,
amelyet szóbeli meghallgatás követ, majd
a kari HÖK határozattal választja ki
õket. A fõgólyák
nyilatkozatban
vállalják, hogy
a tábor házirendjének
megfelelõen
viselkednek,

a gólyáikkal mentor–mentorált típusú
viszonyt alakítanak ki. A szervezõ kitiltja a táborból azt, aki nem a vállalt
szabályoknak megfelelõen viselkedik.
A Hallgatói Önkormányzat képviselõi
folyamatosan különbözõ elõadásokon,
tréningeken vesznek részt, az ezeken
megszerzett ismereteket próbálják hasznosítani a gólyatáborok megszervezésekor is. Így a HÖK 2014. június 24-én
képviseltette magát Szeged MJV Önkormányzat Kábítószerügyi Egyeztetõ
Fórumán, ahol a drogellenes stratégia
kialakítása volt a cél. Tapasztalatunk
szerint a gólyatáborok szervezése kapcsán elõnyös lehet, hogy több éve már
ugyanaz a cég biztosítja a helyszínt,
illetve gondoskodik a rendezvényen
résztvevõk biztonságáról, így õk már
megfelelõ tapasztalattal rendelkeznek
korosztályunk szokásairól, viselkedésnormáiról.

– Történt-e valaha említésre méltó
atrocitás az SZTE-n? Mi az
álláspontja az egyetemnek
a túlzott vulgáris beszéd és
a beavatási játékokkal kapcsolatban, illetve mennyiben érinti ez
a személyiségi jogokat? Itt milyen
korlátozással nézhetünk szembe?
– Hallgatói panasz nem érkezett az elmúlt években sem az EHÖK-höz, sem
az Egyetemi Életvezetési Tanácsadó
Központhoz és az Egyetem vezetéséhez sem. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat tudomása szerint nincs az
SZTE-nek olyan gólyatábora, amelyben
„beavatási játékokon” kellene részt
vennie a jelentkezõknek, sem olyan feladatokon, amely személyiségi jogokat
vagy a hallgató méltóságát sértik. A gólyatábori játékokon való részvétel
önkéntes, a diákokat senki sem
kötelezi a közremûködésre,
a közösséghez tartozásnak
ez nem feltétele. Több kari hallgatói önkormányzat
(pl.: Bölcsészettudományi Kar)
már a rendezvény meghívójában tájékoztatja az elsõéveseket arról, hogy a részvétel
minden programon egyéni
döntés kérdése.
Emellett a gólyatábori
regisztráció elõtt a résztvevõ
nyilatkozik arról, hogy a tábor bármely
programján saját felelõsségére vesz részt.
A részvételi díj befizetésével és a részvételi feltételek elfogadásával – annak
keretein belül – jogában áll a hallgatónak
a gólyatábor teljes programján és/vagy
annak egyes részprogramjain részt venni;
tudomásul veszi továbbá a szervezõ azon
tájékoztatását, miszerint a részvételre
nem kötelezhetõ, jogában áll a gólyatábor
egészétõl vagy programjának bármely
elemétõl távol maradni.
A készülõ szabályzat írásban rögzíti,
amire eddig is felszólította az Egyetemi
Hallgatói Önkormányzat elnöke a táborok szervezõit, hogy mellõzzék a vulgáris
beszédet. (...)
A hallgatóknak jelenleg is módjuk van
az anonimitásukat megõrizve jelezni az
Egyetemi Hallgatói Önkormányzatnak,
vagy az EHÖK-tõl független egyetemi
vezetésnek, esetleg az Egyetemi

Életvezetési Tanácsadó Központnak,
amennyiben atrocitás éri õket bármely
egyetemi rendezvényen. A szervezõk
eddig sem adták ki és a jövõben sem
adják ki a jelentkezõk adatait harmadik félnek.
– Miért kihagyhatatlan esemény ez
a jövõben is a hallgatók számára?
– Minden gólyatábor tart szakmai napot,
tájékoztatókat, melyek arra hivatottak,
hogy a gólyák már az évkezdés elõtt
értesüljenek a rájuk vonatkozó legfontosabb szabályokról, a jogaikról és
kötelességeikrõl, lehetõségeikrõl az
egyetemen. A fõgólyák a tábor vége után
is tartják a kapcsolatot a „gólyáikkal”,
az elsõévesek egész évben fordulhatnak
az õket mentoráló felsõbb évesekhez
kérdéseikkel. (Sokaknak például a fõgólya segít a kurzusfelvételben, támogatások megpályázásában, az egyetemen
való eligazodásban.) A gólyatábor persze
buli is, az ország minden szegletébõl
érkezõ hallgatók itt még szeptember elõtt megismerkedhetnek leendõ évfolyam- és
szaktársaikkal. A gólyatáborokban kialakult közösségek
és csapatok sokszor évekig
megmaradnak, életre szóló
barátságok szövõdnek az egyébként egyre személytelenebb
felsõoktatás ellenére is.
A kari gólyatáborosokkal
nem volt nehéz kommunikálni,
sokat segítettek nekem, mindenkinek anonimitást ígértem.
Ennek köszönhetõen egy kötetlenebb
beszélgetés alakult ki. Természetesen
voltak, akik túlzott illuminált állapotukra hivatkozva nehezen találták ködös
múltjukban a válaszokat.
– Milyen volt a gólyatábor, milyen
pozitívumokkal és negatívumokkal
találkoztatok?
„Az ismerõseim mondták nekem, hogy a gólyatábor nem igazán szól másról, csak az
ivászatról, meg arról, hogy másokat megszégyenítsenek. Emiatt féltem is elmenni
a gólyatáborba, mert nem igazán szoktam
inni, nem is dohányzok. Lényegében tényleg
ez volt a gólyatáborban, emiatt annyira

nem élveztem. Pozitívumok közé
sorolnám a menzát, ami kifejezetten jó volt és a non-stop büfét. Számomra negatívum volt,
hogy bár azt írták, diákbarát
árak lesznek, ehelyett iszonyat
drága volt a táborban lévõ italos bolt. (...) Nekem egy kicsit az
is durva volt, amikor osztogatták az óvszereket. Összességében
nem ez volt a baj, de amikor takarítani kellett (a takarításért
is plusz pontot kapott a csapat) nem volt
valami kellemes dolog, hogy szedegessük
a használtakat.”
„Itt is voltak durva dolgok, például egy
lányt meg egy másik gyereket hazaküldtek,
mert drog volt náluk.”
„A kari gólyatáborokat az összegyetemivel
össze se lehet hasonlítani. A koncertek hatalmasak voltak. Ez inkább fesztivál, mintsem gólyatábor. Illetve hatalmas piros pont,

„Abban teljes mértékben egyetértek, hogy csapat összekovácsoló ereje volt. Sok embert
megismertem, barátokat, új ismerõsöket szereztem, így mikor ténylegesen elkezdõdött
az iskola, nem volt olyan érzésem, hogy nem
ismerek senkit. A fõgólyák is nagyon kedvesek és segítõkészek voltak, így még most is
bármikor kérhetek tõlük segítséget.”
– Változott-e a véleményed a gólyatáborról? Ha igen, miben?
„Az, hogy ezen részt vettem, semmit sem
változtatott a véleményemen.”
„Egyébként jó szájízzel lett vége az összegyeteminek. Szóval nem mondanám.”
„Brutális jó volt, még sokszor átélném,
ha lehet.”
„Lényegében nem volt rossz (már a társaság miatt se), de az biztos, hogy ez
is olyan dolog, ami a »Soha többet«
listámra felkerült. De ez csak az én
véleményem.”

hogy ezért a három napért SZTE-snek kétezer
forintot kellett fizetni. Amire nehezteltünk
sokan, hogy hatalmas volt a sor a kapuknál.
Ez nem volt jól megszervezve, de csak az
elsõ napon volt így. Negatívum, hogy sajnos
külsõsöket is beengednek, így kevésbé érvényesül, hogy a kar gólyáinak szól, azaz, hogy
»mi legyünk a fõszereplõk«.”
„Ez a tábor begyûjtötte a legjobb arcokat.”
„Szervezéssel nem volt baj, a fõgólyák kitettek magukért, bár azért voltak olyan feladatok, amiket én kétszer is meggondoltam
volna, hogy ilyeneket megcsináltassak egy gólyával. Gondolok olyanra, hogy egy fiúnak
és egy lánynak fürdõruhát kellett cserélni nyilvánosan. Vagy például pucér
maratont szerettek volna
szervezni, de abból mondjuk
nem lett semmi.”
„Szerintem mindenképpen megyek jövõre gólyaszülõnek vagy
szervezõnek vagy ami lehetek,
mert ez így nagyon nagy buli.”
– Mennyire segít ez az elsõéveseknek az egyetemi
és a közösségi szocializációban? Csapat összekovácsolónak tartod-e?

„Úgy gondolom, a kari gólyatáborok népszerûek. Sok ember elmegy rá, mert noha
sok pénzbe kerül, úgy fogják fel a diákok,
hogy egyszer van az ember életében ilyen.”
Többektõl is megtudtam, hogy számtalan hallgató jelentkezik fõgólyának
évrõl évre, és számos meghallgatáson tízszeres túljelentkezés is elõfordulhat.
Emlékezetes kis játékok gilicéknek?
Hova váltottuk be a belépõjegyünket?
A végsõ konklúziót nem tisztem
levonni. Mindenki megteszi ezt saját
maga. Aki fél felülni a hullámvasútra,
az valószínûleg nem is fog. Ha mégis
rábeszéljük magunkat, akkor a végén
derül ki, mennyire volt ez jó döntés.
Vagyis a gyermekkorunk bölcsességének egyik alapszlogenje is méltán felcsendülhetne: Honnan tudod, hogy nem
szereted, ha meg sem kóstoltad?
A gólyatáborok egyre kevésbé
közömbösség tárgya. Beszélünk
róla, hibáit elemezgetjük.
De miért csak most? Lehet
szeretni vagy utálni, dicsõíteni vagy lázadni ellene. Vagy talán
felnõni hozzá.
Pinczér Vanessza
Fotók: PartyPonty, internet
2014. november
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Téli álmot alvó SZTE

Szunyálás, szenderegés, bóbiskolás, durmolás, csicsikálás, tentikélés...
mindez létfontosságú mozzanat az életünkben. De mire is jó ez? Ki és hogyan
csinálja? Hogyan használjuk ki ezt az idõt? Mivel helyettesítjük?
Az emberi testnek elengedhetetlenül
szüksége van alvásra. Este munka után
lefekszik, hogy feltöltõdjön, energikusabb legyen, betegségébõl kigyógyuljon.
Az egyetemista kategóriába tartozó
lény pedig tanórákon, óraközi szünetekben, villamoson, sorban álláskor csíp el
egy kis idõt a szundításra. Nem hánytorgathatjuk fel nekik, hogy õk miért így
csinálják... nehéz az életük. Könyvtárzárásig tanulnak, majd megpihennek,
eltöltenek pár órát a törzshelyükön,
elkavarodnak egy-egy nem tervezett
házibuliba, összefutnak rég nem látott
ismerõsökkel, új helyekre bukkannak,
ahol ott ragadnak: „úúú ez jó lesz! vagy
errõl a helyrõl én miért nem hallottam?”
Ázottan hazakeverednek, pizzát rendelnek, hogy legyen valami szilárd is a gyomorban... majd elkezdenek ismerkedni
az aznapi demó, ZH anyagával. És máris
óra van, sietni kell és még sehogy sem áll
a séróm!! Gyorsan felhörpintik a maradék
kísérõket, elrágcsálják a megmaradt száraz pizzavégeket suliba menet.
Minden egyetemista szembesült azzal
a ténnyel, hogy a koliban mindig van

valami jó kis „balhé”, az albiban valakinek a valakije mindig ott van. Így hát hol
máshol aludhatnának, mint egy meleg,
csendes, félhomályba burkolt oktatóteremben? Másfél óra lazulás az utolsó
sorban, ahol végre elérhetjük a REM
fázisunkat is. Az óra elkezdõdik, a tanár

Kolozsvári Melitta
Fotó: internet

Hello, Ello!
„Egyszerû, gyönyörû és reklámmentes.”
Ez a szlogenje a nemrég elindult új közösségi oldalnak, aminek a népszerûsége
rekordsebességgel nõtt az elmúlt hónapokban. Fõ irányelve, hogy hátat fordítson
a személyszerinti rendszerezett adatgyûjtésnek, ezek adásvételének és az ebbõl
következõ célzott reklámhirdetéseknek.
Azt a tárgyiasítást próbálják megakadályozni, ahogy virtuális lenyomatainkat,
majdhogynem minket, árucikként pénzre cserélnek.
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belekezd a monológba, a szempilla elnehezül, a meleg selymesen körülölel,
véletlen hozzáér a fejed a kitámasztott
kezedhez, aminél soha puhábbat és
kényelmesebbet nem is kívánhattál...
A vizsgaidõszak beköszöntével ez az
állapot súlyosbodik. A folyamat ugyanaz,
csak itt azért járnak be órákra, hogy tutira átmenjenek
egy-egy húzósabb kurzuson.
Végsõ kétségbeesésükben elõbányásszák az – eddig csak
Worldcraft, GTA és sorozatnézésre használt – laptopot és
megpróbálják a lehetetlent:
egy szemeszter teljes anyagát
a gépükre varázsolni.
De lehet, hogy csak rossz
megközelítésben szemléljük
õket... lehet, hogy csak a hipnopédia módszert alkalmazzák?
Vagy csak gyakorolnak a parlamenti képviselõségre?
Fighting!

Széles körben elterjedt a híre annak az
új közösségi hálózatnak, amely megtörheti
a Facebook 2009 óta tartó töretlen sikerét.

Egy héttagú mûvészekbõl, programozókból és desingerekbõl álló csoport
privát közösségi hálójaként kezdte. A sok
csatlakozni kívánó láttán létrehoztak egy
nyilvános verziót is. Megnyitva az oldalt
egy minimalista, fekete-fehér-szürke
design fogad, a visszafogott, ám jellegzetes
logó mellett találhatjuk a lehetõségre való
felhívást, miszerint itt igényelhetsz meghívót. A fõoldalt ellepik az eddig csatlakozott tagok profilképei, melyekre kattintva
megtekinthetjük a személyes oldalaikat.
Már-már gyanúsan tökéletesnek és gyakran frissítettnek tûnnek a hibátlan
minõségû és színezetû képeikkel,
semmitmondó, mégis személyes gondolatokkal. Eddig
igazából egy jó marketingfogásnak tûnik az egész,
amit a „te nem áru vagy”
központú üzenetükre építettek, de mi tagadás, kifejezetten szimpatikus.

A külsõ kommunikációjuk kifogástalan. Amint meghívót igényeltem, bár már
jó másfél hónappal ezelõtt, szinte azonnal
kaptam is egy emailt, miszerint örülnek,
hogy érdeklõdöm irántuk, máris felvettek
egy listára, nemsokára kapok meghívókat,
de addig várjak türelmesen, és osszam meg
a nagyvilággal céljaikat. A legérdekesebb
azonban a tagságigénylést követõ legutolsó levelük volt. Megemlítették a sok
támadást, miszerint az oldal fenntartását
illetõen lehetetlen hirdetés-, és reklámmentesnek maradni, így az Ello magát
közhasznú társasággá alakította (Publicbenefit corporation). Ez egy újfajta forprofit szervezettípus, melynek célja, hogy
hasznot nyújtson az egész társadalomnak,
ne csak a vállalat befektetõinek. A hangoztatott elveikhez, ezáltal, jogilag is
tudnak ragaszkodni.
Coulibaly Miriam
Fotó: internet
2014. november

FOLYTATÓDIK

A MESE

Az elõzõ számban már olvashattatok egy hangulatos, õszi estérõl, amikor
meglátogattunk néhány kocsmát Szegeden. Na de kinek lenne elég egy
szemeszterben csak egy kocsmatúra? Nekünk aztán biztosan nem,
éppen ezért megint összehívtuk a csapatot, hogy újabb helyeket látogassunk meg. A végeredmény kaotikus lett.

Bizonyára nektek is vannak olyan ivócimboráitok, akik lehetetlen italokkal
kísérik az alkoholt, és ti csak hüledezve
nézitek egy grimasszal az arcotokon, hogy
vajon túléli-e a „koktélt”. Olyan õrültek is
vannak páran, akik ittak már Jägert tejjel.
Ilyenek lettünk mi is.
Miután mindenki megérkezett az
Aradi vértanúk terére, már mentünk is
az EGRI BOROZÓBA. Egy hibája van
annak, ha az ember otthon elkezdi megalapozni a hangulatot: mire elér egy kocsmáig, nagyon kell pisilnie. Az már csak hab
a tortán, amikor végre bejut a mosdóba
és útközben rájön, hogy elfogyott a WC
papír és mozgás érzékelõs a lámpa, tehát
ha nincs kedve táncra perdülni, akkor
gubbaszthat a sötétben. Mi ez, ha nem
pech? Hamar kiengesztelõdtünk, amikor
megtudtuk, hogy van Jäger meg tej is,
kértünk is egy-egy felessel. Bár a pultos
lány úgy nézett ránk, mintha elment volna az eszünk, azért elénk rakta a rendelt
italt, aztán megállt elõttünk és kíváncsian
figyelte az arcunkat. Lehúztuk hát mindkét pohárral, és a kezdeti fintorgás után
rájöttünk valamire. Ez finom! De sajnos
nem tudtunk itt tovább idõzni, mert nem
volt akkora szabad asztal, hogy a tizenkét
fõs társaságunk elférjen, és úgy érzem egy
idõ után elég komoly gondot okozott
volna feljutni a lépcsõkön.
A B LUES C AFE híres a 10 eurós
akciójáról, így mi sem hagytuk ki. A hely
szinte teli volt, úgy tûnt, ide se nagyon
férünk be, de aztán az egyik pultos fiú
szerzett nekünk hátul egy elkülönített
nagy asztalt, ahol mindannyian leülhettünk. Ez a hátsó rész számunkra tökéletes
volt, amennyire elszeparált, olyannyira

hangulatos is. Mi se zavartunk senkit és
senki nem zavart minket sem. Szûk körû
szülinapokra tökéletes. Itt már több idõt
töltöttünk. Ténylegesen együtt lehettünk,
nem kellet a pultnál ácsorogni és várni.
Az asztalnál felvették a rendelést és ki is
hozták, így nekünk volt idõnk elõvenni
a telefonjainkat és megkezdeni a remek
képek készítését, miközben jókat röhögtünk minden félresikerült alkotáson.
Kinek mi jut eszébe
a POPPER MÓR MULATÓJÁRÓL ? Nekem
egy különálló kis világ
a város közepén, ahol ha
nem figyelsz, még egy
három méteres UFO-val
is szembe találhatod magad, vagy egy ördög lábával. Ha nem láttál még
coca-colás rekeszekbõl
összerakott színpadot
vagy falra festett 74-es
buszt akkor itt a helyed, csak nehogy itt
várd meg a hajnali járatot, a kocsmában
összeeszkábált buszmegállóban. Ha olyan
kedved van, még a kirakatba is kiülhetsz.
Következõnek a TÖRPÉT látogattuk
meg. Elõfordulhat, hogy pont a méretérõl
kapta a nevét, ugyanis ez egy kis bár az
Anna-kút közelében. Az ajtóval szembeni pulthoz sétáltunk, és a „szokásosat”
kértük, majd szó nélkül meg is kaptuk,
mintha ez egy mindennapi ital lenne.
A falak mellett két oldalt boxokba lehet
ülni, amiket sokan jobban szeretnek, mint
az egyszerû asztal+szék megoldást, bár
ha sokat iszol ne reméld, hogy túl elegánsan fogsz kijutni a box csapdájából.
Pláne ha legbelül ülsz.

Az utolsó ivónk a M IGNON volt.
Ez az a hely, ami mellett nem lehet elmenni még véletlenül sem. Az úttest
túloldaláról is jól látható a kocsma neve,
mivel jobban világít, mint egy túldíszített karácsonyfa. A kis téliesített elõtéren végigsétálva lehet bejutni, ahol
a fõszerepet a pult kapja, körülötte pedig annyi bárszék van, hogy még mi is
elfértünk. A mosdó sem az a tipikus lyuk,
ahol alig lehet megmozdulni, és hátba vágnak az
ajtóval, miközben kezet
próbálsz mosni. Mindezek
mellett még tiszta is volt,
nemcsak a WC, hanem az
egész hely. Erre mondják
azt, hogy egyszerû, de
nagyszerû. A Mignon pont
ilyen. Nem mellesleg valakitõl úgy hallottam, hogy
a tej- és a Jägerkészletük
kifogyhatatlan.
Most a Széchenyi téren fejeztük be
a túránkat. Csináltunk még pár mûvészi
képet, mert ekkorra már mindenki eléggé
„fotózzunk” hangulatba került. Hajnalok
hajnalán, amikor már úgy éreztük, hogy
kiittuk a városi kocsmák tejkészletét (mivel
biztos nem számítottak arra, hogy ekkora
fogyasztás lesz aznap este), úgy döntöttünk,
haza megyünk. A szervezetünk felkészült
a télre, hála a Jäger 56 féle gyógynövényének
és a tej kalcium tartalmának. Így telt el egy
novemberi kedd esténk. Aki esetleg nem
hinné, és úgy dönt, hogy utánajár, keressen
meg minket és mesélje el nekünk is.
Lippai Edina
2014. november
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Kocsmatúra újr töltve

Fotók: Boldizsár Woodstock Mária
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Idén nagykorú
a Hökkentõ
A Hökkentõ egyetemi lap rendkívül hosszú múltra
tekint vissza, megjelenése óta 18 év telt el.
Az újságot 1996-ban Forró Lajos
fõszerkesztõ és Jancsák Csaba akkori HÖK elnök együtt találták ki. Úgy
gondolták, szükség van egy, a hallgatókat
objektíven tájékoztató, illetve a hallgatók
érdekeiért harcosan kiálló sajtóorgánumra. Az elsõ szám 1996 szeptemberében jelent meg 8 oldalon. Hogy többet
tudjunk meg a lap megjelenésérõl,
egyetemi tanárainkat
kérdeztem meg, miként
gondolnak vissza ezekre
az évekre.
Elõször is a Hökkentõ
alapító fõszerkesztõjét,
Forró Lajost kérdeztem,
aki 10 éven át szerkesztette az újságot, majd lett
annak kiadója.

elvesztés ára címû riportsorozat Mondovics írások beküldésével lehetett, ennyire
Pálma tollából. Itt arra világítottunk rá, egyszerûen mûködött a dolog. Aki írt
hogy mindenféle jogszabályi vagy egye- egy jó cikket, annak megjelentettük
temi szabályzat hiányában szednek pénzt az írását, és ha volt kedve, akkor dolazoktól a hallgatóktól, akik elveszítet- gozhatott tovább.
ték a diákigazolványukat. Egyébként – Milyen fõ célja volt az újságnak?
ennek a cikknek a hatására szûnt meg
– Azt gondolom, hogy a fõ cél a hallgatók
akkor a pénzszedés, így komoly sikerpublikálási lehetõségeinek megteremnek számított ez akkoriban. Pál Imre
tése volt. „Magunknak”, a diákoknak
Elszervezett JATE napok címû
írtuk az újságot, és olyan témákkal
cikke pedig az akkori JATE
foglakoztunk, ami minket, hallgatókat
HÖK pénzügyeit tette nagyíérdekelt. Másrészt fontos szerepet játtó alá, ahol a rendezvényekszott a lap a hallgatói érdekvédelemben,
re költött pénzeket vizsgálta
a hallgatói önkormányzatok munkájámeg közelebbrõl. Ezek mind
nak segítés;ben, abban, hogy lehetõséget
komoly indulatokat váltottak
adott a problémák és visszás ügyek
ki. Aztán az egyetem lassan
nyilvánosságra hozatalában, azok megmegszokta, hogy mindenütt
oldásában, hiszen a nyilvánosság ereje
ott vagyunk és mindent megsokszor pozitívan hatott a folyamatokra.
írunk, amiben valamiféle
– Milyen hivatalos úton
igazságtalanságot tapasztaFizel Nikolett 7 éven át volt a Bájital
történt a Hökkentõ inForró Lajos
lunk. Ennek a harcos érdek- rovatvezetõje, aki elmondta, hogy akadt
dítása?
védelemnek is köszönhetõ, bõven tennivaló, interjúk készítése,
– Amellett, hogy természetesen a lappal hogy a szegedi diáklapok közül a Hökkentõ
a rovat cikkeinek összeállítása, de mindkapcsolatos törvényi követelmények- nyerte el éveken keresztül a legtöbb
ezt nem munkának tekintette, kedvtenek eleget tettünk és hivatalosan is be- díjat a Magyar Egyetemi és Fõiskolai
lésbõl írt, mindemellett nagyon komolyan
jelentettük az újságot, a lapot egy fõként Sajtó Egyesület évi megmérettetésén.
vette a dolgát. Azt is elmesélte, hogy
Jugyus HÖK-ösökbõl álló baráti társaság
Egy fõszerkesztõnek
Forró Lajos olyan vezetõjük volt,
kezdte csinálni. Ezt sikerült a késõbbiek egyedül nagyon nehéz
aki bár hangot adott olykor
során kiszélesíteni, és talán elmondhat- dolga lenne az újság szera negatív véleményének is,
juk, hogy a Hökkentõ szerkesztõségében kesztésében, így fontos,
ugyanakkor nem ment el szó
valósult meg leghamarabb az egyetemi hogy legyen egy helyetnélkül amellett sem, ha valaintegráció, hiszen az orvostanhallgató- tese. 1999–2002 között
mit jól csináltak. A lap nagy
tól a jogászig minden kar képviseltette Döbör András – a mostagondot fordított arra, hogy egymagát nálunk.
ni SZTE JGYPK Szakséget kovácsoljon, a csapatépítõ
tréningeken át, a Mikulás napi
– Melyik cikk vonta maga után a leg- képzési, Továbbképzési
és Távoktatási központ
ajándékozáson keresztül.
nagyobb botrányt?
igazgatója – töltötte be
A Hökkentõ 2014. január óta
Döbör András
– Mivel a Hökkentõ mindig a hallgatói ezt a szerepet. Megtudnem
jelent meg papír formában,
érdekeket tartotta szem elõtt – gyakran hattuk tõle, hogy a lap
csak
az
interneten
keresztül érhetõek
akár az egyetem vagy a Hallgatói Ön- szerkesztõsége eleinte 10-15 fõvel inkormányzat ellenében is – igencsak sok dult, de állandóan jöttek érdeklõdõ el az írások. Ennek több oka is van.
hercehurca volt a lap körül. Nem ne- újságírók, akik elõtt természetesen Az újság soha nem kötelezte el magát,
fenntartásról mindig is önmaga gondosvezném ezeket botránynak – nem is mindig nyitva állt az ajtó.
kodott. A másik nyomós ok a hallgatók
voltak azok – csupán egy markáns
érdekvédelemnek, ami gyakran a má- – Hogyan lehetett újságírónak je- érdektelensége. Rendkívül nehéz ma
sik fél nemtetszését váltotta ki. Persze lentkezni? Egyáltalán voltak „külsõs” egy jó szerkesztõséget összeszedni,
voltak akkor komolynak tûnõ ügyek is. emberek vagy egyetemi hallgatók azonban ezt megtörték a jelenlegi szerkesztõséget gyakorló egyetemi hallgaAz elsõ talán Döbör András akkori szerkesztették az újságot?
fõszerkesztõ-helyettes egy tényfeltáró – A lapot mindig egyetemisták szer- tók, megjelent egy õszi szám, mintegy
riportja a készülõ egyetemi integráció- kesztették és írták. Néha elõfordult, 3000 példányban.
ról volt. Na, az komoly volt és sikerült hogy egy-két társunk már végzett, és egy
Fazekas Lili
kiváltani az akkori egyetemi vezetés ideig még a lapnál dolgozott, de ez nem Fotók forrása: Forró Lajos, Döbör András
haragját. A másik A diákigazolvány volt általános. Jelentkezni újságírónak
2014. november
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HÖKKENTÕ

Véres megmérettetés

Fotó: internet
2014. november

Mapp A

Az egyetemeken és fõiskolákon 2013/14-es tanévben
szervezett véradásokon közel 14 100 véradó jelent meg,
közülük több mint 12 600 nappali tagozatos hallgató volt, és mintegy
3300-an elsõ alkalommal adtak vért. Az Szegedi Tudományegyetem
2005 óta támogatja a Magyar Vöröskereszt véradásait. Az elmúlt esztendõkben többször biztosított helyszínt, s ez idén sem lesz másként.
A jelentkezõket a szervezõk ajándékcsomagokkal jutalmazzák, amely tartalmazhat belépõjegyeket, sört, csokoládét,
500 forint értékû vásárlási utalványt stb.
Eddig havonta egyszer lehetett vért
adni, most azonban a megszokotthoz
képest idén a vöröskereszt kéthetente
szeretné várni a jelentkezõket, de ez
a változtatás még egyeztetés alatt van.
A véradás önzetlen segítségnyújtás
másoknak, olyan gesztus, amely mindenképpen megbecsülést érdemel. Jó tudni,
hogy a fiatalok is ilyen segítõkészek.

Miért van szükség
véradókra?
A vér semmivel sem pótolható! Évente
400 ezer vérkészítményre szoruló beteg
van. Sajnos a vér csak 35 napig tárolható és a folyamatos, kiegyensúlyozott
vérellátás az önkéntes véradók feladata.

Ami számomra elszomorító adat, hogy
a lehetséges 4 millió véradóból csak
250 ezer rendszeres donor van.

Ki adhat vért?
Mi szükséges hozzá?
Nem baj, ha még sosem adtál vért, itt
a lehetõség, hogy megtedd, és ez által
valakinek az életét megmentsd! Véradó
az lehet, aki betöltötte a 18 életévét és
még nem érte el a 65 éves kort, illetve
ajánlott a testsúlynak 50 kg felett lennie.
Aki vérzékeny, ájulékony vagy szoptató
kismama, annak nem ajánlott a véradás.
A véradáshoz TAJ- és lakcímkártya, valamint fényképes igazolvány szükséges.
Készülj úgy, hogy karod könnyen
szabaddá tudd tenni. Egyél elõtte zsírmentes ételt, és fogyassz sok folyadékot.
A véradás menetén körülbelül 30 perc
alatt túl is lehet lenni.

A vérre mindig nagy szükség van.
Egy nagyobb baleset esetén emberek élete múlik azon, hogy idõben megfelelõ
vérhez jussanak. A vér a gyógyítás nélkülözhetetlen eszközévé vált. Egy-egy
mûtétnél, bizonyos életmentõ kezeléseknél is fontos szerepet játszik. Egy ember
akár három ember életét is megmentheti.
Nem csak a klasszikus módon tudják a véredet felhasználni. Szegeden
vérplazma adásra is lehetõség van.
Plazmára azért van szükség, mert egyes
gyógyszereket nem lehet szintetikus
módon elõállítani. Elsõnek egy alkalmassági vizsgán kell részt venni, mely
alapja a plazmaadásnak. A vizsgálat után
egy héttel lehet menni az elsõ adásra.
Évente 33-szor lehet ezt megtenni,
72 órának legalább el kell telnie két adás
között. Egy alkalomért 3000 forint jár.
Ivanics Szabina

Egészségügyi reform

SZÉP,

DE NEM
MÛKÖDÕKÉPES

A pökhendi magyar mentalitás
részét képezi, hogy addig nem
fordulunk orvoshoz, míg nem
elég nagy a baj. Ha eljutottunk
a rendelésre, hajlandóak voltunk
kivárni az utcára kígyózó sort,
medicina nélkül nem távozunk.
A nyolcvan praxisban kísérleti fázisban
járó Svájci–Magyar
Alapellátás-fejlesztési Modellprogram
céljául tûzte ki a prevenció megerõsítését.
A program lényege, hogy
a háziorvosok rendelése

praxisközösségekbe rendezõdve,
más szakemberek foglalkoztatásával egészül ki. Személyre szabott
egészségügyi terveket készítenek,
mozgásra, étkezési szokások megújítására tesznek javaslatot.
A programban résztvevõ területen volt már rá precedens, hogy
gyógyszer helyett „napi húsz perc
futás” került a receptre.
A vissza nem térítendõ pénzügyi támogatás a svájci kormánytól
érkezett, melyet a többszörösen hátrányos helyzetû térségek felzárkóztatására szántak. Ennek legfõbb oka,
hogy az ezer fõnél kisebb lakosságú
településeken az orvosi alapellá-

tás, annyira problémás, hogy
még orvosi rendelés sincs.
A modellt a kormány hatszáz
praxisra terjesztené ki. Szép elgondolás, hogy majd úgy járunk orvosi rendelõbe, mint ma a közértbe.
Utóbbiban megvesszük a napi gyümölcsadagunkat, elõbbibõl pedig
egy minden-a-legnagyobb-rendben
mosollyal távozunk. A svájci módszer szimpatikus, de nem mûködõképes. Az emberek gondolkodását
és életszínvonalát a pénz nem változtatja svájci mintára.
Márkus Nikolett
Fotó: internet

HÖKKENTÕ

INFO@HOKKENTO.HU

„Magyarország az európai egészségügy problémás gyermeke” – jelentette
ki Dr. Arne Björnberg, az Európai Egészségügyi Fogyasztói Index kutatási
igazgatója. A hazai egészségügyben bõven akad még tenni való, így sikerként
kell elkönyvelnünk a háziorvosi ellátásban tett nagy lépést, a svájci mintára
történõ átalakítást. Vajon a rendszer beváltja a hozzáfûzött reményeket?
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„Sótájm, embörök!”
PEDAGÓGIA:

SZÉLMALOMHARC MÉLYREPÜLÉSBEN?

A tanítás rejtelmeirõl, életszerûségérõl és a pálya árnyoldalairól beszélgettem Nagy Károly Tanár Úrral, aki
a Szegedi Szépmíves Céh elnöke, festõ- és grafikusmûvész, mentor,
lelkipásztor és Szeged egyik legkiemelkedõbb pedagógusa is egyben.
Igazán jó emberismerõ, bármikor kiváló tanácsokat ad, és még
a legõrültebb ötleteimet is mosolyogva támogatja.
– Kedves Tanár Úr! Miért választotta a pedagógus
szakmát?
– Mindig is át akartam adni, amit tudtam – a közéletben
is, nem csak az isiben. Az egyik vonalon sok elutasítással találkoztam, a másikon néha hagytak dolgozni is.
Ha szabadon meg lehet valósítani oktatási elképzeléseket, az jó, a tehetségek virágozhatnak, a pedagógus
innovatív lehet. Nos, pont 40 év tanárkodásból ennek
a tizede adódott. Folyamatosan próbáltam elérni, hogy
többen gondolkodjanak úgy, ahogyan én: a tudás nem
önmagunknak való dolog. Értelmetlen és önös gondolkodás, ha nem tesszük közkinccsé.
– Mik a pedagógiai módszerei?
– Alap: meg kell tudni csinálni azt, ami problémaként
felmerült. Számomra elképzelhetetlen, hogy bármely
technikában, legyen rajzi, festõi vagy fotós, ne tudjam
megmutatni, bemutatni a „hogyan lehet”-et, de soha
ne ragaszkodjak az „így kell” alapálláshoz.
És nem szabad senkirõl lemondani! Vannak késõbb
érõk és vannak sokadszorra értõk – egyszer csak megvilágosodók. Ezt ki kell várni türelemmel. Rosszabb
eset, ha vannak zseniálisan indulók, akik aztán leállnak a középszerûségnél. Ilyenkor próbálok segíteni,
de nem vagyok lélekbúvár – illetve azért vagyok, de
a családi hozadékkal (akarat, célkitûzés, probléma
felismerés-megoldás stb.) igazán nem tudok mit kezdeni, itt szokott csõdöt mondani a segítõ szándék.
A fõ módszer a sokat és még többet bemutatni
a legmodernebb technikai eszközökkel, és rámutatni
a legegyszerûbb, õsi megoldásokra. Gondolkodó, problémafelismerõ és célszerû megoldási utakat találó
embörkéket próbálok helyzetbe hozni – és ha engedik,

NAGY KÁROLY
Háromszoros Vinkler-díjas festõ- és grafikusmûvész.

További díjazásai
Pedagógus Szakszervezet díja, Szeged város díja, Kölcsey
érem, hazai és külföldi, önálló és csoportos kiállításokon
a '80-as évektõl szerepel.

Híres elszólásai
„Guttenmorgen! ... Magába is!” (folyosói találkozások)
„Hi, babák!” (e-mail köszönés a faktosoknak)
„Sótájm, embörök!” (fakultációs óra kezdõdik)
„Ááááldja meg a kenyérgyár!” (borzasztóan nagy ügyetlenség)
„Húú! Most maj'nem mondtam valami szép, fölsõvárosi kifejezést!” (tanulói szemtelenségre)
„De hát a Maaarc sa, az egy lélek!” (nem érvény esek
a szabályok)
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menedzselni is, a Céh Szekeres-ösztöndíján keresztül.
Ezek a dolgok a szabadiskolai oktatásban a Céh óráin
és mûvésztelepein bontakoznak ki. A hagyományos
iskolai keretek erre nem alkalmasak, mert az ún.
tehetséggondozás bõ két évtizede a tanári magánügy kategóriájába csúszott át.
– A szakma nehézségei?
– A legnagyobb nehézséget magunkban hordozzuk,
a szélmalomharc vállalása vagy nem vállalása miatt.
Régen hajtogatom, de talán mindig is így volt, hogy
a pálya nagyon kontraszelektált.
Pályakezdõ koromban a ’70-es években találkoztam
a szakmailag elfogadható és rendkívül hasznos mentorálással, a szakfelügyeleti rendszerrel, az azonos szakot
tanítók városi értekezleteivel, sõt városi szintû bemutató
órákkal. Ma nem is ismerjük egymást. Az igazgatók
és helyettesek rendszeresen órát látogattak, tudhatták,
hogy „ki hogy teszi oda magát”. Ez a gyakorlat már
a ’90-es évekre megszûnt. A pályakezdõ feltalálhat
mindent újra, de általában ezt el is várják tõle, és egyenes következménye ennek, hogy akkor úgy is érzi, hogy
õ már a munkába állással felkent papja is lett az ügynek.
A bukdácsoló nem tudja, hogy milyen tapasztalatokat
kellene átvennie, de nem mondják neki, és nem is
érzi, hogy szüksége van rá. Ennek egyik és talán leküzdhetetlen alapja a szakmai gõg: érettségi tantárgy,
„fontos” tantárgy, amikkel a bizonyítványok indulnak.
A „fõ” tantárgy okítói magasabb kasztban élik meg már
a pályakezdõ mivoltukat is... A tanulói beállítódás
(humán/reál) nem érdekes, a „fõ” tantárgyban
kell produkálni, mert a többi másodlagos.
Az életszerûség és az életrevalóság, a hasznosulhatóság nagyon ritkán játszik. Volt olyan tanulóm,
akiért sokat kellett küzdenem, mert tehetségesen
fotózott, videózott, de a „fenséges” reáltantárgyakban
nagyon gyenge volt. Pályán van, önállóan és ügyesen boldogul, de védelem nélkül nem lenne még
érettségije sem. Na, ilyenkor jó, ha megértõ és segítõ partnerek is vannak a tantestületekben.
A rajz a bizonyítványi lista végén kullog! Ez gyagya
helyzet. Tudod, mit szoktam mondani: szavalj magyar
költõt Innsbruckban, néznek is rád, hogy mi bajod van
– de rajzolj értelmesen Timbuktuban, azt felfogják.
A szín szín, a geometria geometria, az anatómia úgyszintén univerzális, hasonlóan a zenéhez és a tesihez.
A hangsúlyokkal van nálunk baj. Tanítanak világnyelveket, de milyen eredményességgel? Reáliákat is
tanítanak, de hányan is érettségiznek ezekbõl? A mi
iskolánkban rajzból és médiából egy évtizede ennél
nagyobb számban vizsgáztak és álltak pályára. Nem
mondom, hogy ez az eredményesség érezhetõ szakmai
elismerést hozott volna...

Mapp A

– Elismerést és annak elhallgatását. Kiváló tanítványokat (többen végzett és egzisztáló mûvész kollégák) és még több hálátlanságot. Felfedezetteket és
elveszetteket. Azzal szoktam ezt magamban helyre
tenni, hogy ha valaki nem érez kényszert az alkotás
iránt, annak ezt nem is kell csinálnia. Jobb is hogy
feladta – nem is akarta igazán soha.
Szerencsére a szenvedélyem szerint választhattam. Az önkéntesség nem jövedelmez, de oda jönnek
a kiválasztottak. Az állami iskola a válogatás nélkül megkapott, gyakran nem is oda valókkal történõ küzdelem színtere. És ugye a munka egy részérõl nem beszéltünk: arról hogy 12 évet dolgoztam
államigazgatásban is, de ezt most ne boncolgassuk.
Általában elmondhatom, hogy a könnyû kapcsolatfelvételt köszönhetem, a megoldások megkeresésének
módjában szerzett jártasságot. Tudod, hogy nekem nem
okoz gondot mûvésztelepet, kiállítást pár órán belül
néhány telefonnal sínre tenni. De hogy a festészetnek
vagy a tanításnak hol és mekkora
jelentõsége van ebben? Egyértelmûen a mûvészet hoz helyzetbe.
Az elõzõekben elmondottak
miatt érthetõ, hogy a tanári pálya be is zár egy mikrovilágba,
amely rabul is ejthet, ha nincs
kitörési pont.
Részben a tanításnak köszönhetem még a saját festõi szakmai
fejlõdésemet is. Sok olyan problémát kellett megoldanom, elmagyaráznom, amit nekem sem
tanítottak soha. Próbálkozásaim
és bukdácsolásaim tapasztalatait
próbáltam hatékonyan átadni
– nem is eredménytelenül, hiszen
volt tanítványaim közül lett belsõépítész, ötvösmûvész, szobrász,
festõmûvész, operatõr és fényképész, divattervezõ... soroljam?
Napokat kellene gondolkodnom,
hogy ki ne hagyjak valakit, ezért
nem mondok neveket. Volt olyan
év, amikor elmondhattam, hogy
az ország mûvészeti neveléssel foglalkozó valamennyi
fõiskoláján van tanítványom – ide értem a tanárképzõket is. A szegedi rajz tanszéken évfolyamonként találsz
egy-két volt tanítványomat.
– Tanult-e valamit a tanítványaitól, és ha igen, mit?
– Lehet így is mondani, hogy igen. Gyakran láttam olyan
szabálytalan megoldásokat anyag és eszközhasználatban,
amiket végül elfogadtam, és beépítettem a munkamódszereim közé. Magamtól a tanultság gátját nem
léptem volna át...
– Gyerekek vagy felnõttek? Tanítás szempontjából.
– Is-is. Voltak olyan éveim, amikor egy nap taníthattam
alsósoktól a nyugdíjasokig több generációt. Na, ezt
kellene gyakorolnia mindenkinek. Módszertani gazdagság, találékonyság, kifejezõ képesség nélkül ez nem
megy. Rendkívül fontos, „gyors reagálású” gyakorlat
volt ez. Bár heti 2-3 nap 12 órázással jár, ami szeptemberben „de jó!”, novemberben rutinosan megy,
februárban már várod a tanév végét, márciusban a napokat is számolod...
Ebbe a körbe sorolódik a játék és az akarat
kérdése. A gyerek, fiatal iskolás eljátszogat, van
ködös elképzelése, de igazán befolyásoló az otthoni

környezet és a baráti kör. A felnõtt csoportba járók,
netán nyugdíjasok sokkal célratörõbben figyelnek,
tanulnak, mert akarnak fejlõdni, és önállóan döntenek.
Náluk általában hónapokban mérhetõ az a fejlõdés,
ami az iskoláskorúaknál években. A motiváció ilyen
esetekben a fiatalkori elfojtástól való megszabadulás.
Az iskolásokra visszatérve: elképesztõ mélyrepülésben vagyunk. Hogyan lehet annak a korosztálynak
tanítani, akik alapvetõ szókinccsel sem rendelkeznek? Szoktam volt kérdezni, hogy ezt most kínaiul
mondtam-e – mert senki nem érti, mirõl beszélek.
Példa, hogy világos legyen: képzõ- és iparmûvészeti
technikákat tanulunk. Az ötvösség eszközeinél említem a satut, az üllõt... Nagy sötétséget érzékelek,
rákérdezek, tudják-e, mire valók ezek a szerszámok
– és négy (!) osztályból egy tanuló jelentkezik az üllõre, de hogy mire való, azt õ sem tudja. A többieknél
(4×28) se kép, se hang. Ugyanez fordult elõ a „népi
templomépítészet + zsindely” konstellációban is.
– Hogyan befolyásolta az életét a tanári munka?
– Nagyon befolyásolt!
Sok-sok kép nem született meg, mert a kötöttség és az adminisztrációs
ügyek idõrablók. A hivatali munka nagyobb szabadságot és változatosságot
adott, pl. nyaralás tavasszal.
A tanári munka a szünetek kivételével semmilyen
mozgásteret nem engedett, különösen az utóbbi években. Állandóan
igazodni kell új iskolai
elvárásokhoz, amikrõl látom, hogy ez az, ami a pályakezdõ éveimben volt,
csak a kulcsszavak vannak „újbeszél” nyelven...
Na, gyorsan el is jöttem
nyugdíjba pont 40 évvel
a katedrára lépés után.
(Az újbeszél nyelv George
Orwell 1984 c. regényében
tûnik fel. A totális hatalom
arra a célra hozta létre, hogy kiirtsa vele a rendszerrel
ellentétes gondolatokat és beszédet – a szerk.)
– Össze lehet-e egyeztetni a pedagógiát és a teljesen
önálló mûvészetet?
– Ha vállalkoztál rá, kell. Ha nem tudod, rossz tanár
leszel, és nem nevezhetõ mûvészi produkciónak sem,
amit megalkotsz. Idézem Kopasz Mártát egy zsûribõl,
ahol fiatal grafikusok anyagait válogattuk: „Ügyes, nagyon
ügyes és... minek?” Az önálló mûvészeti tett az önálló
gondolati gazdagságból fakad. Van-e mondanivalód
– azt tudod vizuálisan artikulálni. Ha nem megy, akkor
reálisan, inkább görcsösen igyekszel megjeleníteni –
csak épp a fényképezõgép fel van találva...
Ugyanakkor a pedagógia nagyon nagy mûvészet ám,
és kevés itt is a Leonardo. Érdeklõdést kell kelteni,
azt fenn kell tartani, állandóan nyitottnak kell lenni
és meg kell újulni. Ugye, hogy erõsen összeegyeztetendõ dolog a kettõ, ha nem ugyanaz? És nem utoljára,
Marcsi: ez nem befejezhetõ terület. Ha valaki leáll,
az csúnyán le is marad. Gyakorlatilag nem volt belsõ
késztetése – talán az õszinteség is kérdõjeles akkor.

Fotók forrása: Nagy Károly

– Mit köszönhet a munkájának?

Boldizsár Woodstock Mária
2014. november
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Mivel etet a média
A hétköznapok monoton egymásutánisága kikapcsolódásért
kiált. Szépirodalmi alkotást keresve, érdemes figyelmedet
valamelyik hagyományõrzõ közszolgálati adó tévémûsorának
szentelni. Ha viszont elfogadod, hogy a kereskedelmi csatorna
pénz nélkül nem él meg, s bármilyen mocskot a képernyõre
enged, ami jól jövedelmez, akkor olvass tovább.
Az álszent álértelmiség módfelett
felháborodik, amikor a társaságában
felüti fejét a fõmûsoridõben vetített
valóságshow-téma. Megvan róla a véleménye. Hangoztatja. Meglehetõsen
hangosan kürtöli világgá. De mégis
honnan van meg neki, hogyha ijedtében
elejti a távirányító készüléket, amikor
véletlen pofon vágja a celebek meztelensége?
Képes elhamarkodottan állást foglalni
a degradáció és idiotizmus mellett. De
tessék elég okosnak
lenni ahhoz is, hogy
elfogadjuk a keserû
tényt: a szexualitáson, bûnözésen kívül
2014-ben már nem sok
más dologgal lehet megfogni a népet.
Az teljességgel mindegy,
melyik csatornán állapodsz meg este 18 óra
30 perc és 21 óra 30 perc
között. Az egyik országhatáron kívülrõl gyûjt ötletet, a másik épp csak
megkukkantja, mi megy a rivális csatornán, és egy csipetnyit változtatva
a koncepción, levetíti majdnem ugyanazt szimpatikusabb vagy antipatikusabb
arcokkal.
Sekélyes kinyilatkoztatás, hogy ez
nem más, mint primitív bunkók gyülekezete, olcsó poénokkal megspékelve,
állatkert luxusvillában vagy éppen délafrikai dzsungelbe zsúfolva. A létszám
azért nem nõ többszörösére, hogy kordában tudják tartani a bent lakókat. Nem
bízhatunk egy tetves fõemlõst és egy vicsorgó hiénát ugyanazon gondozóra.
Az RTL klub

R
O T- K – mint az élen
M ÁL A járó profitorientált,
U
N
H KIV OK sötét vászon – a világ
A OS másik felébe számûzte
G a mélyen tisztelt magyar ceÁ
S lebek gondosan kiválogatott egy
tucatját. Hogy ez milyen átfogó jellemrajzot ad a vezetõség érzelmi világáról,
és hogyan segít hozzá, hogy kiismerjük
a mûsorvezetõ gej heherészését, azt
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Mit veszítünk, ha nem
nézzük a mûsort?
Kimaradunk a másnapi beszélgetések
akár háromnegyedébõl. Nem fogunk
tudni hozzászólni, hogy VV Ikszipszilon
múlt este milyen szegényes módon próbálta felhívni magára a figyelmet. Amikor
padtársunk a homlokára csap, mert az
egyik díjnyertes lényt
idézi, nézhetsz, mint
Rozi a moziban.

profikat megszégyenítve sugallja,
mit és hogyan ne. A témát alaposan
körüljárva, több szögbõl prezentálják
ádámkosztümjüket, a század trendjét,
a fejekben felsejlõ homályt. Társadalmi
részvállalásban élen járnak.
Önértékelésünk rendbe hozható egy
órányi tévénézéssel. A képernyõn zajló
produktumtól elborzadva felismerjük:
ennél többet tudunk. Okosnak érezzük
magunkat. Ráadásul az elrettentés legfõbb eszközével állunk szemben. A sütnivalóval bíró egyénben megfogalmazódik
az agysorvasztó mûsor végén levonható
konklúzió – „Nem akarok ilyen lenni!” –,
s így már tanulságosnak is nevezhetjük.
Ezek a mûsorok mára szerves részévé
váltak a magyar kultúrának.
Nagy mértékben jelen
vannak a különbözõ médiafelületeken, ezáltal
formálják, befolyásolják a közvéleményt. Miért
akarnánk rosszul informáltak lenni?

Tapasztalatot. Felsõoktatásban
tanuló fiatalok kapják házi feladatul,
hogy kövessenek nyomon néhány részt.
Azonosítsák a különbözõ személyiségtípusokat, vonjanak le következtetéseket
a bezártságból fakadó élethelyzetekrõl.
A televízió képernyõjén szereplõ példányok – rosszul szocializálódott személyek csoportjából kivált, melltartó- és
alsónadrágméretüknél szûkebb IQszámmal élõk csoportjának magányos
egyedei –, akik készek voltak áldozatot
hozni három napig tartó hírnévért, hogy
részt vállaljanak a fiatal felnõttek fejlõdésében. Mindegyik amatõr színész

Szíved joga mindezek után is gyûlölködni. De jobb, ha tudomásul veszed,
hogy a szenny-csatornák nézettsége
magasan veri a többiét, kár kergetni azt
a hamis illúziót, hogy egyszer megtér
a programigazgató, és megállapodik a vérszegény szórakoztatásnál. Szerezzünk
a szomszédból kritikus gondolkodást
és fogadjuk el, hogy
ezzel lakik jól a társadalom.

Baukó Éva (VV Éva) nagyszabású
megnyilvánulása tette lehetõvé.
A mûsorvezetõ, akit nem minõsítünk, és nem nevezzük teljes nevén
– családneve Sebestyén, keresztségben
kapott megnevezése Balázs –, bizonyságot tett róla, hogy humora olyannyira
különleges, hogy kizárólag a kiváltságosoknak csal mosolyt az arcára.
A befutott újságíró védelmébe vette
Évát, a Celeb vagyok, ments ki innen! címû

valóságmûsorban, s szórakoztatónak ítélte
meg, ahogy a Való Világból megismert
híresség földbe tiporja más emberek méltóságát, „csicskának” nevezi õket, gúnyt
ûz személyükbõl, kihasználva felsõbbrendû helyzetét „kérlek” és „köszönöm”
nélkül megalázó módon dirigál.
A kritikán aluli viselkedés nem
szokatlan Évától. Most már Balázzsal
közösen húzhatják fel a bunkók homokvárát.

Márkus Nikolett
Fotók: internet
2014. november

A Nézõpont rovatban közölt írások nem feltétlenül tükrözik a szerkesztõség véleményét!

nézõPONT

MOBILDROG

nézõ PONT
Terminátor. Egy film, melyben több
ízben megjövendölték az „ítélet
napját”. A napot, amikor az ember által alkotott gépek öntudatra
ébrednek és átveszik a hatalmat
az emberiség felett. Nos, az „ítélet
napja” egyelõre elmaradt. Azonban
az utóbbi 3-4 évben vírusként terjed
a világon valami, amely a mit sem
sejtõ áldozatok mindennapi életén
egyre inkább eluralkodik. Neve is
van: okostelefon.
Már szinte hozzászokott szemünk a látványhoz, miszerint az utcán, parkban,
tömegközlekedési eszközön, iskolában
– netán óvodában? bölcsõdében? –
munkahelyen, szórakozóhelyen az emberek idõrõl-idõre – vagy állandóan –
belebújnak az eszközbe és az általa
kínált számtalan lehetõségbe. Mintha
a „bölcsek kövének” modernkori,
technikai manifesztációját tartanák
kezükben, szinte teljesen kizárva ezzel
a külvilágot és annak impulzusait.
Legkínosabb azonban, ha valamilyen
társaságban – legyen munkahelyi, baráti,

haveri, családi – vagy meghitt kettesben
is az okosmobil kínálja a legvonzóbb
alternatívát az önszórakoztatásra,
lemondva ezzel a társas érintkezésrõl.
Nem is kell továbbmenni, a legnagyobb gond ugyanis ez. Az okostelefon éket ver a személyes kapcsolatok
közé, elidegeníti egymástól az embereket, olyan virtuális falat emel
a gyanútlanok köré, melyen idõvel
csak virtuális eszközökkel lehet majd
áthatolni.
Napjainkban, az emberiség legnagyobb legális drogja ez. Rendszeres
„fogyasztása” függõséget okozhat,
megvonása esetén pedig elvonási tünetek is jelentkezhetnek.
Generációk. A nagyszüleinké,
szüleinké, a miénk, a most felnövõké,
az ebbe beleszületõké, vagy a jövõ
generációi. Ha nem kapcsolunk, ha nem
kapcsoljuk ki idõben, megeshet, hogy
alanyok helyett csak tárgyak leszünk,
az élet összetett mondatában.
Marotti
Fotók: internet

Egzotikum, kaland és izgalom
F R E I TA M Á S S Z E G E D E N

TA RT O T T E L Õ A D Á S T

Frei Tamás tizenhárom éven át készítette Magyarország egyik legnézettebb
és legtovább sugárzott riportmûsorát,
a Frei Dossziét. A 2008-ban utoljára leadott adás óta a mûsorvezetõ-riporter
mindennapjait a kávézás iránti elkötelezettsége, ezáltal kávézói menedzselése
és a fikciós regényírás teszi ki.
A maharadzsa kávéja és
egyéb egzotikus történetek
c. szegedi elõadásra
megtelt a kb. 550 férõhelyes terme. Frei
pontosan érkezett,
ügyelve a rendezvény
elõre meghirdetett
idõpontjára.

Miután a hallgatóközönség tapssal köszöntötte, rögtön bele is vágott a mesélésbe. Mivel a fõ irányvonala az estének
egy az érdeklõdõktõl kapott kérdéssor
volt, ezeket válaszolta meg Frei, érdekes
történetekkel fûszerezve, néha rendkívül
finoman megfogalmazott fricskákat adva
a jelenkor politikai és társadalmi helyzetének Magyarországon és a nagyvilágban.
Természetesen a legtöbb kérdés
a 13 évig futó Frei Dossziéról szólt, például hogy van-e arra esély, hogy a Dosszié
stábja friss adást készítsen. A mûsorvezetõ szerint a jelenlegi kereskedelmi
televíziózás világában ez a kérdés nem
aktuális. Hozzátette, hogy amikor a Frei
Dossziét készítette, kevesebb, mint 5 csatorna osztozott az éves reklámbevételeken, így jóval színvonalasabb mûsorokat
lehetett létrehozni, mint most, amikor
ugyanannyi vagy talán még kevesebb
pénzt több mint 80 csatorna kap meg
országunkban.
Nagy érdeklõdéssel hallgatta a közönség az elõadó nevét viselõ Café Frei-hez
és a kávézáshoz kapcsolódó történeteket,
de szó esett még saját fikciós regényeirõl

és azok fõhõsérõl, Andréról is. Frei elsõ
ilyen írása 2010-ben került kiadásra,
A Megmentõ címmel. Azóta még másik
két könyve is megjelent a szerzõnek,
melyek hasonlóan az elsõhöz, kitaláción
alapszanak, de olyannyira jól sikerültek, hogy A bankár c. kötet kiadását követõen Frei Tamással szemben három
hazai bankár is pert helyezett kilátásba,
mert magukra ismertek... A legutóbb
kiadott 2015 c. könyv pedig a képzeletbeli Magyarországon játszódik, ahol
a kisebbség van többségben és egymásnak esik a politikai és gazdasági elit.
Az elõadás végén a megjelentek kérdezhettek még, azonban csak egy kérdés
hangzott el, az idõ rövidsége miatt: Milyennek látja Magyarország jelenét és jövõjét?
Ezt Frei Tamás pár másodperces gondolkodás után a süllyedõ Titanic hasonlatával hosszan válaszolta meg. A kétórás
esemény vastapssal ért véget, majd a mozi
aulájában könyvárusítással egybekötött
dedikálás követte.
Becsei Dávid
Fotó: internet
2014. november
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E három szóval jellemezhetõ Frei Tamás televíziós riporteri munkássága.
A jelenleg Nizza közelében élõ újságíró, regényíró a Belvárosi moziban
tartott elõadást.
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L élek és ráhangolódás

Igényesség, komolyzenei képzettség és harmónia. Ezekkel a jelzõkkel tudnám illetni, a 2011-ben alakult Kopott Formákat.
A kizárólagosan saját dalokat játszó és széles zenei stílust
képviselõ zenekar attribútuma a pop, a funky, a rock és a rap.
A BEOLovízió dalverseny különdíját elnyerõ „formák” frontembere
Olgyay Ádám. Zenekari tevékenységei mellett, polihisztori törekvésként sorolnám, hogy versírással, videó készítéssel és nem mellesleg,
fotózással is foglalkozik. A még idei évben SZTE-s hallgató teret adott,
hogy betekintsünk az együttes életébe.
– Hogyan állt össze a banda?
– Az egész ott kezdõdött, hogy 2011-ben
a SZIN-en dolgoztam és összefutottam
a dobosunkkal, Ferivel. Korábbi ismeretségünk a nagykõrösi zeneiskolából ered,
mind a ketten ütõhangszeren tanultunk
játszani. Egy rögtönzött beszélgetés folytán
hamar kiderült, hogy egyikünkbõl sem lett
zenész, viszont mindkettõnknek megmaradt
hobbi szinten. Azonnal felmerült a gondolat,
hogy alakítsunk egy zenekart, és Ferinek
volt is egy gitáros ismerõse. Kerestünk
egy próbatermet és ez volt az elsõ felállás.
Akkor még más gitárosunk volt, Árpi késõbb csatlakozott hozzánk. Mikor eljött
Árpi és meghallgattuk, rögtön tudtuk, hogy
Õ az, és vele megyünk tovább. Szeretem
ezt a felállást, mert hangzásilag és emberileg is harmonizálunk egymással.
– Mikor megszületett a gondolat, milyen
stílus volt az alapötlet?
– Nem volt koncepció azon kívül, hogy
nekem voltak saját ötleteim. Szerettük volna ezeket megvalósítani. Végül a számok
mindig úgy érnek be,
ha mindenki beleteszi
a sajátját. Minden dal így
érik be, így lesz az igazi.
– A zene és a szöveg
részét is te hozod?
– Úgy születik
a szám, hogy otthon megírom,
szöveggel és
akkordokkal.
Gitáron szoktam

dalt szerezni, majd megmutatom a többieknek. Én hozom ezt a vázat, utána
mindenki szabadkezet kap. A dalok a próbák és az elõadások során formálódnak és
válnak egésszé.
– A szöveg része menynyire tükrözi a lelkiállapotodat?
– Amiket én írok, azok
mindig szívbõl jönnek,
úgy értem, soha nem írok
kényszerbõl. Ha jön az
ihlet, ha szól a belsõ hang,
akkor arra érdemes hallgatni, mivel általában
úgyis csak ezeket a szövegeket tartom meg.
Ha valami mélyebb történik velem vagy
a zenekarral, az elõbb-utóbb mindig dal
formájában köszön vissza.
– Milyen formában lehet elérni az elsõ
lemezt?
– Ez nem hivatalos, nincs kiadva, még nem
vagyunk szerzõdve sehova. Annyit tettünk,
hogy elkészítettük ezt a kislemezt, aminek
Gitár és Hegedû a címe, hat számot tartalmaz.
A lemezt feltöltöttük a Facebook oldalunkra,
ahol ingyenesen elérhetõ bárki számára.
Szerintünk az a legfontosabb, hogy a dalaink eljussanak a hallgatósághoz. Egyre
többször fordul elõ, hogy a koncertjeinket
nem mi szervezzük, hanem meghívást kapunk, ami jól mutatja, hogy egyre többen
ismernek és szeretnének minket hallani.
A fellépéseink mindig örömzene hangulatúak, mert azt játsszuk, amit igazán szeretünk.
– Nem gondolod úgy, ha bekerülnétek
a rádióba, az megölné a zenekar lelkületét? Megszûnne ez az „örömzenélés”?
– Nem hiszem, ez nekünk még nagyobb
öröm lenne. Mindig is azt játszottuk,
és mindig is azt fogjuk játszani,
amit szeretünk. Azt hiszem, hogy
mindannyian úgy
állunk a zenéléshez, hogy ettõl
eltérni már soha
nem fogunk, ez
a szerves részünk.
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– Mi a koncertekre való jövõkép?
A környéken fogtok játszani?
– Szegeden biztosan fogunk. Itt, és a környéken szeretünk zenélni, mert az itteni
koncertekkel járó
energia befektetés
arányos a kapott és
szerzett élménnyel.
Itt a környéken sokan ismernek minket
és a dalokat, és sokan
eljönnek a koncertjeinkre. Tudunk egy
jót mulatni. Szeretnénk nagyobb térségben is mozogni.
Késõbb, ha megérünk
rá, és megérik a hallgató közönség, ha lesznek elegen, akik
országszerte ismernek, szeretnénk messzebbre is eljutni. Gyakorlatilag ez a cél.
– Tegyük fel, ha még populárisabb dalokat csinálnátok, az nem eredményezne
egy minõségi romlást a dalok terén?
– Elsõsorban pop zenét játszunk. Azért
mondom ezt, mert mindenki által fogyasztható zenérõl beszélünk. Olyan minõségben,
olyan igényességgel játszunk, hogy az ebbe
a körbe beleillik, és ezt fûszerezzük különbözõ stíluselemekkel. És hogy játszhatunk-e
még populárisabb zenét? Azt gondolom,
hogy attól lesz valami jó, hogy magadat adod,
és persze az is fontos, milyen formába öntöd
a dalokat. Kell egyfajta aktualitással egyeznie, és ez mondható popnak. Az a pop, ami
éppen aktuális. Az a népszerû, ami éppen
idõszerû is. Ezért, amikor formába öntõdik az, ami benned van, nagyon fontos, hogy
ez bizonyos értelemben populáris legyen.
Legyél igényes! Legyen mûvészi értéke
annak, amit csinálsz, de legyen eladható is.
A mûvész felelõs a mûért, felelõs a hallgatókért és felelõs önmagáért is. Fontos, hogy
amit alkot, eljusson az emberhez, hogy megérintse õket. Akkor van hatása, akkor van
értéke. Ha valami sokakhoz eljutott, akkor
az legyen mûalkotás, ami emeli a lelket.
Torma Zsuzsanna
Fotók: Bencsik Ádám
2014. november
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POPPER MÓR
MULATÓJA

&
BEMUTATJA

Popper Mór Mulatója megfelelõnek
bizonyult. Itt gyûlt össze a lázadó ifjúság
kipihenni a tüntetés fáradalmait.
Viszonylag új hely a városban, egyre
többen ismerik, szeretik, használják.
Jó a design, olcsó a szesz, barátságosak
az emberek. Kell ennél több? Nekem nem.
Az atmoszféra igazán különleges.
Popper Mór Mulatójának falait Vinkó
Leó festményei díszítik. Szintén Õ
felelõs a kézzel készített bútorokért,
bárpultért, „antik” berendezésekért.
A mulató asztalai az õsi
JATE Klubból megmentett darabok, sok a könyv
és ennél is több a kép.
Aki a helyen jár, mindenképp el fog mélyedni
az óriásfreskókban, mert
elgondolkodtatóak a motívumok, és a képi világ
színgazdag, eseménydús,
magával ragadó.
Nagyon otthonos,
kiváló hely a mûvészek,
baráti társaságok, forradalmárok, filozófusok,
zenekarok részére, és hamarosan táplálkozni is lehet majd.
Mire odaértem, már a haverok söröztek meg cigiztek az udvaron, de azért
biztos, ami biztos, gyors behoztam a lemaradást. Ezzel a lendülettel felmásztam
a színpadra Dj Gnuhoz, aki már javában
pörgetett. Wondawulf elõ DJ-je ként.
Elbeszélgettem vele és nagyjából
megtudtam a teljes önéletrajzát. Eléggé
elfoglalt ember.
„Csanádi Ákos vagyok, édesanyám adta
a Gnu nevet. Békéscsabán születtem, ott
kezdtem technoval foglalkozni. Azóta is ez
a kedvenc mûfajom, annak ellenére, hogy
mindent keverek.
Most andragógiát tanulok Szegeden.
Hobbi szinten már hat éve dj-zem. Saját
szerzeményeim is technoként sorolhatóak
be, elmondásom szerint még nem érettek
meg a publicitásra.
Dj versenyeket nyertem, sokszor voltam
helyezett, kivéve a Petõfi rádió DJ versenyén,
ott bejutottam az elsõ 10 közé, viszont
onnan sajnos csak két nyertest választottak
650 jelentkezõbõl. További sorrendet nem
tudok, viszont megnyertem még egy békésmegyei versenyt is.”
Némi muníció után elcsíptem az elcsíphetetlen Wondawulfot, alias Kovács
Jeromost is, belecsaptunk a lecsóba:

A laza keddi, netadós tüntetés után egy
brutál bulival folytatódtak Mária kalandjai.
Valahol le kellett vezetni a feszültséget.
– Milyen helyeken szoktál fellépni?
– A romkocsmák vonzzák a nyitott embereket, bár a legtöbb romkocsma nem
arra lett kitalálva, hogy ott DJ-k játsszanak minõségi hangrendszeren. Inkább
beszélgetni jönnek, inni. Bár vannak
helyek, ahol tökjók a hangrendszerek,
és lehet rajtuk játszani. Legtöbbet Budapesten zenélek, klubokban, mint például:
Corvintetõ, Instant, A38, Fogasház,
ahol van klub, ott.

– Vidék? Szeged?
– Idén volt egy egyetemi gólyabálos turné,
ahol felléptem kilenc buliban mindenfelé. A JUGYU-s részen is, összegyetemi
gólyabál. Ha jól tudom Szeged egyetemi
város, így az egyetemisták nyitottak.
Amúgy is a fiatalokat vonzza ez a típusú zene.
– Vissza szoktad hallgatni a saját
zenéidet?
– Mondjuk, amiket a bulikban játszom?
Nem. Mások. Interaktív játék a közönséggel, azokat nem szoktam visszahallgatni,
mert az az igazság, hogy nincs sok értelme technikai szempontból. Az adott
pillanatban van értelme. A Petõfi rádióba
vagy egyéb platformokra készülõ zenéket
vissza szoktam hallgatni, sokat dolgozom rajtuk.
– Fontos téma az életedben? Mondjuk
a zene?
– Komoly kérdés. Az idõm nagy részét
zenével töltöm. Ebben próbálok elmélyedni, egyre jobb lenni benne, egyre több
emberhez eljuttatni a zenei világomat.
– Mit próbálsz közvetíteni?
– Nyitottságot, mert a legtöbb rádióból,
reklámokból ugyan azt a zenét hallják
az emberek, emiatt azokat szeretik meg,

mert berögzõdik. Pszichológia. Ezzel
szembe kell menni, hogy az emberek ne
egy szûk mezsgyén haladjanak, legyenek
nyitottak, fogadják el az újdonságokat is.
– Mit szólsz az internetadóhoz?
Voltál tüntetni?
– Nem járok ilyen tüntetésekre, nem
tartom helyes gondolatnak. Az internet
elképesztõ módon segíti a fejlõdést. Ez
már politikai és gazdasági kérdés, viszont
én ezt kulturális szempontból vizsgálom.
Sok nagyváros törekszik
arra, hogy ingyen wifi legyen,
mindenki számára elérhetõ
helyeken. Támogatni kell és
megadni a lehetõséget arra,
hogy minden információ eljuthasson mindenkihez. Ez
a jó benne, minden fent van,
könyvek, lemezek és ingyenes. Ezért nem kéne keretek
közé szorítani.
Megköszönök mindent,
és mivel Wondawulfnak kezdés elõtt még meg kell látogatnia egy szegedi haverját, 15-20 perc
fecsegés után útjára is engedem, jómagam
pedig szívok egy kis friss levegõt és
iszom egy frissítõt a szabad ég alatt.
Még nagyjából azt hiszem körülbelül,
szinte több, mint egy egész óra van hátra
az igazi kezdésig.
Addig átbotorkálok a hely mûtermi
részébe, ahol a fiatalok és az öregek
egyaránt söröznek, fröccsöznek. Alig
várják a bulit, mindenki hatalmas electro
rajongó, fõként Wondawulf miatt érkeztek az eseményre.
A buli jó hangulatban telik, mindenki barát vagy ismerõs, a hideg ellenére
tele az udvar emberekkel, mert
az épület már megtelt
a táncoló tömeggel.
Sok a dubstep elem,
egy kis glitch, dnb,
electro-house keverések...
A mai este is a csapatásé,
másnap pedig Máriának
is más nap volt.
Cikk és fotók:
Boldizsár
Woodstock
Mária
2014. október

Depresszió
Örömmel tudatjuk veletek, hogy megjelent
A folyamat zajlik... címû új nagylemez, ami az elõrendeléseknek köszönhetõen már a megjelenés napján elérte az ARANYLEMEZ státuszt.

Szeptember 21-én jelent meg az elsõ
dal a lemezrõl A Legjobb Ellenfél címmel
majd négy napra rá a záródalt is nyilvánosságra hozták Védem az igazam címmel,
amirõl a Depresszió frontembere így
nyilatkozott a Hammernek (metal & hard
rock magazin): „Súlyos, tempós fõtéma,
feszült verzék, groove-os bridge, ütõs refrén,
és földbedöngölõ lezárás. Az egyik kedvencem a lemezrõl. Már nagyon várom,
hogy koncerteken is játsszuk! Szövegileg
amolyan odab...ós ars poetica!”
Az album október elsején látott
napvilágot. A rajongók igen kíváncsian

várták, hogy a 7. stúdió album milyen
élményt nyújt 3 évvel a Vízválasztó után.
Az Intro egy kellemes dallam, amit elõször nem is tudtam hova tenni. De utána
felhangzik az elsõ számban (A folyamat
zajlik) a megszokott Depresszió hangzás.
Már itt tudtam, hogy nem fogok csalódni

az új albumban. Személyes kedvencem
a Kettõbõl egy címû szám, elsõ hallgatásra
nagy hatást gyakorolt rám.
A szövegek kicsit visszafogottabbak
a megszokottnál, de ugyanolyan nagy
hangsúllyal bírnak, mint amit már megszokhattunk az együttestõl. Hiába régi
a banda, mindig tudnak valami újat,
maradandót alkotni. A zeneszámok
többnyire gyorsak, de akad köztük
egy-két lassú is.
Már elkezdték a lemezbemutató turnéjukat, ami 12 állomásból áll, vendégelõadói pedig
a Burnout és a Rómeó vérzik
együttes. Aki szereti ezt a stílust,
nem fog csalódni!
Joó Vivien Krisztina
2014. október

Bûnös vagy ártatlan?

HOLTODIGLAN
KRITIKA

Mi kell egy jó filmhez? David Fincher: pipa. Egy sikeres regény feldolgozása:
pipa. Ben Affleck: MIVAN? Ez volt számomra az egyetlen gátja annak,
hogy megnézzem a filmet, hiszen Benjamin Géza Affleck (akit innentõl
Gézunak szólítok) nem nyerte el a tetszésemet mint színész. Sokan egyetértenek velem, akik szerint Gézu egy remek rendezõ, de pocsék színész.
Itt viszont mintha kicserélték volna.
A történet szerint Nick Dunne (Gézu) és
Amy Elliot (Rosamund Pike) visszavonult
újságírók. New Yorkból egy Missouriban
fekvõ kisvárosba költöztek. A település
tipikusan az a hely, ahol mindenki ismer
mindenkit, az emberek mosolyogva integetnek egymásnak reggelente. Akár az amerikai álom. Nick viszont egy este arra ér
haza, hogy csupa vér a kéró, és Amy eltûnt.
A sajtó egybõl felkapja a sztorit, és a hatósági nyomozás egyre jobban Nick-re tereli
a gyanút, ami nem meglepõ, hiszen nem
látni rajta, hogy annyira össze lenne törve.
És akkor BUMM! Csak kapkodjuk
a fejünket, épp úgy, ahogy Fincher úr tervezte. Õ olyannyira megnyerõ rendezõ,
hogy a regény íróját, Gillian Flynn-t is
sikerült meggyõznie, hogy együtt átírják
a film végét, hogy még azt is meglephesse
a film, aki még a könyvet is olvasta. Az elvárt reakció nem is maradt el. Ahogyan
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a filmben szereplõ zenéktõl és hangoktól való elvárásom sem, hiszen ez minden
Fincher-film alapja. Mi hiányzik még?
Ja, igen, nem más, mint a képi világ precíz
összehangoltsága, amiben szintén nem csalódtam. És mi van a pörgõs fordulatokkal?
Jóságos ég, ebbõl többet kaptam, mint vártam a filmtõl. Színészek? Príma! Rögtön
két meglepetést is nyújtott a film, az egyikük természetesen Gézu, aki szerintem
élete legjobb alakítását nyújtatta a filmben,
a másik pedig Neil Patrick Harris, aki
végre nem Barney.
Összességében mindenki nyert valamit
ezzel a filmmel: a rendezõ visszanyerte
önmagát, Gézu megtanult színészkedni,
mi pedig kaptunk egy frankó filmet. Akár
az amerikai álom.
Pécsi Bence
Fotó: internet
2014. november

Fotók: internet
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Valódi szörnyeteg
THE EVIL WITHIN

KRITIKA

Igen, így lehet a legjobban jellemezni a Tango Gameworks
fejlesztõi által életre keltett és a Bethesda Softworks által kiadott rémálmot, és itt a rémálom nem az alkotás minõségét
jelzi, sokkal inkább a hangulatát, ami egy túlélõhorror játéknál
a legfontosabb kritérium.
összeomlik az általuk ismert világ.
Nem sokkal késõbb elvesztik egymást,
és külön-külön veszik fel a harcot az
idegen erõkkel. Sebastian szemszögébõl aztán közelibb kapcsolatba kerülünk
e hátborzongató világ lakóival. Lesz itt
minden: zombik, óriás póklény, torzabb
zombik, egy széf-fejû szörny, még torzabb zombik és sorolhatnám. A játékmenet nem tér el a jól megszokottól.
Mint minden épkézláb túlélõhorror,
ez is a türelemre, a lopakodásra és az idõzítésre épít. A folyamatos lõszerhiány

más játékoknál idegesítõ lehet, de ennél
a mûfajnál ugyanúgy építi a hangulatot,
mint a zombik morgása vagy a sötét,
ijesztõ helyszínek. Apropó helyszínek, a játék ezekben sem fukarkodik:
kisebb zombifalvaktól kezdve hatalmas, sötét kastélyon át, groteszk álomvilágokon keresztül visz majd az utunk,
ami pont annyira ijesztõ, mint amilyennek tûnik. Hazudtam. Sokkal, de
sokkal ijesztõbb.

A mû nehézségét tekintve
tíz póni-hercegnõbõl hetet
érdemel. Vagyis némelyik résznél meg fogunk izzadni rendesen,
mire átvészeljük, de többnyire
csak türelemre lesz szükség.
Ja, és ha az átlagnál idegesebb
játékos vagy, akkor egy törhetetlen billentyûzetre is beruházhatsz.
Sebastian kapott egy fejlesztési rendszert is, ami a mûfajnál nem igazán fordul elõ, de jól áll a játéknak. A pályákon
elszórva találhatunk zöld, foszforeszkáló, üvegbe zárt trutymót, amit
én csak kovászos uborkának neveztem el, hiszen arra hasonlít
a legjobban. Ezzel a kovászos
uborkával lehet turbózni Sebet,
például: több élet, hosszabban
tartó futás, erõsebb lövedékek,
nagyobb esély a kritikus találatra,
több gránát, több orvosi injekció stb. Ha éppen nem kedvenc
savanyúságunkat keresgéljük,
akkor tükröket. A tükrök átjuttatnak minket egy biztonságos helyre, itt
tudjuk elmenteni a játékot és fejleszteni
a fõhõst.
Valahol itt abba is szeretném hagyni
a játékról való írásomat, több okból.
Egyrészrõl szerintem elegendõ információval láttam el az olvasót ahhoz, hogy
kedvet kapjon a borzongáshoz, amit
a The Evil Within nyújthat, másrészrõl
megkívántam a kovászos uborkát.
Mindenkinek jó étvágyat és teli alsónadrágot kívánok!
Pécsi Bence
Közremûködött: Bokor Gergõ
Fotók: internet
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Aki utánaolvasott a játéknak, tudhatja,
hogy biztos kezekben cseperedett, hisz
a játék fejlesztõcsapatának megalapítója nem más, mint Shinji Mikami,
aki a Resident Evil szülõatyja, a mûfaj
egyik leghíresebb és legelismertebb
zászlóvivõje. Nyilván itt inkább a korai
részekre célzok, mivel a nyomasztó hangulatát a The Evil Within onnan örökölte.
A játék sok dolgot csent el a régi klasszikusoktól, mint például a fent említett
Resident Eviltõl, de okosan felhasználta
a Silent Hillben fellelhetõ elemeket is.
Külsõre nem egy nagy durranás
a játék, egy mondhatni átlagos TPS.
Na de a hangulat és a játékmenet
nosztalgikus, depresszív és élmény
dús egyvelege úgy arcon csap, mint
magyar embert az internetadó.
A történet eléggé kacifántosra
sikeredett, a játék elsõ három-négy
órájában nem igazán áll össze,
mirõl is szól, de a háromnegyede
felé csak úgy bombáz minket a sok
új infóval, amit lassan feldolgozunk,
és a végére összeáll a kép. Ezen a sztorin
még azért gondolkodhattak volna a kedves készítõk. Az elején érdekesnek
tûnik, ahogyan a karakterek is, de szépen lassan, ahogy haladunk a játékkal,
úgy folyamatosan kezdünk rájönni, hogy
a sztori hatalmas lehetõségeket hagy ki,
a karakterek pedig kidolgozatlanok.
A fõszereplõ, Sebastian Castellanos egy
veterán rendõrdetektív, akinek két társa
(Julie „Kid” Kidman és Joseph Oda)
segít egy igen véres ügy felderítésében.
A kezdõ jelenetben szemügyre vehetjük
a Beacon Elmegyógyintézetben történt
mészárlás helyszínét, ahol a nyomozás
elkezdése után, a fõszereplõk egy
földöntúli erõvel néznek farkasszemet, és innentõl
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Hugh Laurie: A Balek
Dr. House betelepedett irodájának magányába.
Messzire hajította stresszlabdáját. Megunta diagnosztizálni a diagnosztizálhatatlant. Klaviatúrát
ragadott, vett egy ex-katonát, szájába adta az angol
humor jellegzetességeit, felruházta bõséges iróniával és ezzel berobbant a krimi-iparba.

Hugh Laurie, mint a Doktor House címû
kórházsorozat címszereplõjének neve,
mára fogalommá vált. Mindenidõk egyik
legzseniálisabb elméjû orvos-diagnosztája
nem ismeri a tapintatot, az együttérzést,
viszont hajlamos a maró szarkazmusra.
A külcsín megfog, a belbecs megtart.
Így gondolkoztak a marketingben jártas
borítótervezõk, mikor szánt szándékkal
Laurie arcképével fedték be a könyvfedelet. Ha a ponyvaregényt elkészülési
évében adják ki (1996), mikor még azt
sem tudtuk, ki az a dr. House, feltehetõen a New York Times újságírója nem

pazarol karakterszámot A balek felmagasztalására.
A cselekmény eltörpül a minden második oldalra kijutó angol verbális humor
mellett. Laurie stílusa egyszeri, de fárasztó.
„[...] aztán rám emelt egy szürke szempárt. Azt mondom, egy szempárt. Na persze
az õ szemére gondolok. Nem nyúlt be egy fiókba és vette ki onnan valaki másnak a szemét,
hogy aztán rám emelhesse. A saját hatalmas,
halványszürke szemével nézett rám.”
A sztori eleje Laurie fejében tökéletesen összeállt, errõl tanúskodik az igényes
szálvezetés. Azonban a végére a megfáradt
szerzõ összecsapta, szegényesre hozta
ki az akciójeleneteket, és elengedte az
olvasó kezét. Homlokunkra csapva kérdezhetjük: Hogy kerültünk ide?

Thomas Lang a fõszereplõ, egy leszerelt katona. Negyvenéves, se kutyája,
se macskája. Thomas rosszkor van rossz
helyen, sodródik az eseményekkel.
Kapcsolatba kerül a maffiai fejes fegyverkereskedõivel, nagy pénzeket utasít
vissza, elõszeretettel lesérül, rossz nõkbe szeret bele. A mû és a fõszereplõ fõ
kérdése: Vajon Thomas jó ember?
Szkeptikus módjára vettem kezembe
a könyvet, fanyar szájízzel polihisztornak
kikiáltottam Laurie-t. Nem lehet valaki
egyszerre kitûnõ színész és író. Aztán
mégis elfogadhatót tett le az asztalra.
Márkus Nikolett
Fotó: internet

„A hajléktalan szerintem
nem fõnév, hanem melléknév”

Ez a 2009 nyarán kezdett etnográfiai
kutatás témájául szolgált diplomamunkájához, melyet az ELTE társadalmi
tanulmányok alapszakán végzett. Tavaly
megjelent könyv formájában is A Moszkva
tér gyermekei címmel, idén pedig bõvített
változatban adták ki.
Bemutatja a helyszínt és annak lakóit, valamint az életútjukat, ahogy eljutottak az otthontalanok közé. Minden
egyén mögött egy történet rejlik. Megismerhetjük Maxet, aki azért került
közéjük, mert munkából hazatérve
az várta otthon, hogy az édesanyja
a kishúgát egy televízió kábellel megfojtotta, magát pedig begyógyszerezve
felakasztotta.

26

HÖKKENTÕ

„Az alkohol öl, butít és nyomorba dönt
– ez az alaptézis, de mi van akkor, ha
hajléktalanként már kapásból a nyomorban élsz?”
Ahhoz, hogy odajöjjenek hozzánk
kérni pár forintot, az alkoholnak is fontos szerepe van, hisz teljesen józanul
rendszerint az emberi méltóságuk nem
engedi. Tagjai mindig változnak, vannak, akik kijutnak ebbõl a helyzetbõl,
de sokan visszaesnek. Ezért kezeli
melléknévként ezt a szót a szerzõ.
Tüsi, az egykori vezetõjük, Flóra
egyik nagyon jó barátjává vált, de túladagolásban meghalt. Sokan heroint
és egyéb tudatmódosító szereket használnak, mindemellett agresszív függésbe

is kerülnek. Miután pedig elhunyt a vezetõ, minden gyökeresen megváltozott.
Egyszerûen lehengerlõ ez a könyv,
nem is gondolnánk, hogy mennyi mindent megtesznek ezek az emberek azért,
hogy élhessenek, miközben teljesen
kedvelhetõ karakterek is. Nincsen számukra jövõ, csak túlélik a napokat.
Juhos Dóra
2014. november

Fotó: internet

A 22 éves Põcze Flóra két hónapra kiköltözött
a Moszkva téri hajléktalanok közé, hogy a résztvevõ megfigyelés során feltárja ennek a csoportnak
a normarendszerét, hierarchiáját, ezzel együtt
vizsgálva mindennapjaikat. Részese lehetett egy
olyan életformának, mely sok kérdést felvet bennünk. Íme, itt vannak hát a válaszok.
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Egyedülálló kezdeményezés
„Bárhogyan döntsenek is, döntésüknek egyhangúnak kell lennie. Amennyiben
bûnösnek találják a vádlottat, a bíróság nem fog kegyelmet gyakorolni.
Ebben az esetben kötelezõ meghoznom a halálos ítéletet.”

Az ember mindig is szerette a különleges produkciókat, az egyedi mûvészeti
alkotásokat. A más és az új varázsa egy
tökéletes harmóniát alkot a Reginald
Rose könyve alapján készült 12 dühös
ember címû színdarabban.
Egy esküdtszék pár óráját dolgozza
fel, ahol 12 önálló személyiséggel és
véleménnyel rendelkezõ embernek
kell egységes döntésre jutnia egy gyilkosság ügyében. Eleinte gördülékenyen folynak az események, de hamar
ellentétes nézõpontokat fejtenek ki
a résztvevõk, illetve felmerül az élet és
halál felett álló ítélet hatalma.

És hogy mi a tömegszenzáció kulcsa?
A már jól ismert történetet feldolgozták
film és szokásos színdarab formájában is,
de így még nem. A Szegedi Tudományegyetem és a Nemzeti Színház mûalkotása, ahol ténylegesen jogi szakemberek,
tõlük távol álló formában alakítanak civil
bírákat. A színpadon kezdõnek számító
személyek egységét Fekete Gizi színmûvész töri meg. A „11 dühös jogász”
tábora széles skálán mozog, találunk köztük joghallgatót, bírót, ügyészt, ügyvédet.
A mûben sokszor iróniát és visszautalást lelhetünk fel a szereplõk kilétére.
Természetesen érzékelhetõ a „színészek”

amatõr játéka, a nyelvi botladozások
sorozata és az izgalom tetõfoka a porondon, de ez adja meg a darab báját.
Hihetetlen, hogy még a közönségnek
eleget tud nyújtani egy egyszerû szoba
(díszlet gyanánt) és pár ember közötti
eszmefuttatás. Kell annál nagyobb visszaigazolás a rendezõnek és a szereplõknek,
mint egy teltházas fõpróba, ahol az emberek egymást tapossák, hogy bejuthassanak
az országosan is egyedülálló kezdeményezésre? Nem gondolom...
Torma Zsuzsanna
Fotó: Herner Donát

Celebek színháza
Egyre gyakrabban hallhatunk a színházi elõadások modernizációjáról, amelyet mindenki
másként fogad. Vannak, akik úgy gondolják,
szükség van a régi darabok új szemszögbõl
való bemutatására, és vannak, akik nem.
Az utóbbi évek legmegosztóbb darabjának rendezését a Nemzeti Színház volt
direktora, Alföldi Róbert tudhatja a magáénak. Õ rendezte tavaly az István, a király
c. rockoperát, a mû megszületésének 30. évfordulójára, melyet a Szegedi Szabadtéri
Játékokon játszottak el. A rendezõ úr mind
szereposztásban, mind pedig a mû stílusában
kisebb változtatásokat hajtott végre. Igen
szembetûnõ változás a nézõk számára
a Trabant lecserélése egy Mercedesre,
amivel Nagy Feró hajtott be, mint vendég.
De sokak kritizálták Feke Pál és Stohl
András játékát is. Az, hogy Alföldi hozzányúlt a klasszikus verzióhoz, óriási port kavart.
Alföldi rendezéséhez képest nem akkora
modernizáció, hogy a darabok vesznek át
a kereskedelmi csatornák stílusjegyeibõl.

A kaktusz virága c. zenés-táncos komédia
– melyet Schlanger András rendezõ
vitt színpadra – is bizonyos szempontból
a kereskedelmi szemléletre emlékeztet.
Már a szereposztásból kiderült, hogy országunk két aktuális celeb színészére,
Hujber Ferencre és Détár Enikõre osztották a címszerepeket. Elõbbit jól ismerhetjük a Valami Amerika vagy az Állítsátok
meg Terézanyut! filmekbõl, míg Détár legutóbbi „nagy szerepe” a TV2-n futó, magyar
hírességek mindennapjait bemutató Édes
életben volt.
A darab cselekménye nagyban hasonlít
a Kellékfeleség c. filmre, amelyben Adam
Sandler és Jennifer Aniston játsszák a fõszerepet. Danny, a fogorvos (Adam Sandler)
szingli, de egy jegygyûrû segítségével
könnyebben csábítja el a csajokat. Schlanger
darabjában az álgyûrû azt a szimbólumot
kapja, hogy Julien – aki szintén fogorvos
(Hujber Ferenc) és facér – annak segítségével
könnyebben adhatja ki az útjukat a nõknek,

akiket többnyire csak
egyéjszakás
kaland céljából szedett fel. A bonyodalom
a filmben és a színházi darabban is ott kezdõdik, amikor a fogorvos beleszeret egy
fiatalabb hölgybe, és álfeleségnek kéri fel
az asszisztensét. Mindkét alkotás végén
az asszisztensek válnak a nagy õ-vé.
Napjainkban a kereskedelmi televíziózás fõ célja a nevettetés. Schlanger
rendezése nagyban épít a „kertévék”
hangulatvilágára. A lényeg a szórakoztatáson van, sûrûn váltakoznak a helyszínek,
amely nagyban segíti a figyelem fenntartását a kétszer másfél órás színjáték során.
Olykor helyet kaptak az obszcén szavak
is, amelyeken „dõlt” a közönség, de szerencsére csak kevésszer nyúlt a rendezõ
a nevettetés ezen formájához.
Becsei Dávid
Fotó: www.szinhaz.szeged.hu
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A színházaknál is fontos a profit, amelyet a legkönnyebben úgy
érhetnek el, ha a televízióból ismert celebeket szerzõdtetnek
darabjaikba. A tévés sztárok megjelenése a színpadon teljesen
mást jelent, mint amikor régebben egy-egy nagyon tehetséges
színész lehetõséget kapott a tv-ben való bizonyításra.
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Mindig a legjobb akar lenni
INTERJÚ

AZ

AMERIKÁBAN

FUTBALLOZÓ

MILITÁR IVÁNNAL

Augusztusban volt három éve, hogy sportolói ösztöndíjjal
a Norfolkban található Old Dominion University-re felvételt
nyert Militár Iván. Labdarúgóként került ki, 2014 márciusában
a bal térdében elszakadt a keresztszalag, így kihagyni kényszerül
a teljes idei szezont.
Ez lett volna az utolsó éve, így viszont
a szabályok értelmében „halaszt”, majd
negyedik szezonját követõen dönthet
a jövõjét illetõen. Példaképe a brazil
Ronaldo, kinek megismerése „tartja benne
a lelket”, szeretne olyan nagy küzdõ
lenni, mint a 2002-es foci-vb gólkirálya.
– Látsz arra esélyt, hogy egy MLS-ben
résztvevõ csapat draftoljon Téged?
– Az az igazság, hogyha pontosan egy
évvel ezelõtt kérdezed ugyanezt, akkor
egy sokkal biztatóbb választ tudtam volna adni. A helyzet úgy áll, hogy a tavalyi
idényben az országos listán a 10. helyre
futottam be a gólpasszok rangsorában.
Ez az eredmény felkeltette többek között
a D. C. United érdeklõdését, akiknek
a megfigyelõjével váltottam pár szót az
egyik mérkõzésünk után, aki aztán többször megnézte a meccsünket miattam.

Sajnos, azóta elszakadt a térdszalagom,
úgyhogy sokan kételkednek abban, hogy
milyen formában térek vissza. Én bízok
magamban és abban is, hogy megkapom
majd a lehetõséget. Ha nem az MLS-ben,
akkor majd máshol.
– Hol játszanál szívesebben? Az MLSben, itthon az NB I-ben vagy esetleg
máshol?
– Én mindig azt mondom, hogy engem
a feladatok mozgatnak. Vagyis, az alapján hozom meg a döntésemet a jövõmet
illetõen, hogy hol tudom önmagamat
a legjobban hasznosítani. Ha ez egy külföldi bajnokságban van, akkor ott, ha ez
az NB I-ben, akkor ott. Tõlem nem fogja
hallani senki, hogy lenézõen beszélnék
a magyar fociról csak azért, mert esetleg
volt/van szerencsém egy másik futballkultúrában teljesíteni. Már csak azért
sem, mert folyamatosan figyelemmel követem az alsóbb osztályok történéseit
is, és látom, hogy rengeteg
a rendkívül jó egyesület és
játékos a hazai bajnokságokban. Bármelyikben játszhatnék, büszke lennék rá.
– Tanul még kint veled magyar diák az Old Dominion
University-n?
– Macsicza Dávid barátom
az, akit sikerült ide csábítanom, és aki rendelkezik
magyar felmenõkkel. Õ különben a Puskás Akadémián
már csapattársam volt, és kiválóan beszéli nyelvünket.
– Miben különbözik egymástól a magyar és az
amerikai felsõoktatás?
– Pár héttel ezelõtt abban
az áldott helyzetben találtam magam, hogy beszédet
mondhattam – természetesen angolul – azon emberek
elõtt, akik tulajdonképpen a pénzt adják a sportösztöndíjakhoz. Abban
a szónoklatban azt mondtam, hogy itt megtanítják
a tanulóknak, hogy miként

kell kinyitni az ajtókat, de
azt nem mondják meg, hogy
melyiket kell kinyitnod.
Félreértés ne essék, ez nem
kritika a magyar
rendszernek, mert
az a világon nagyon
erõsnek számít, de ezt szegediként nem
kell magyaráznom. Inkább arra gondoltam, hogy itt több lehetõséget kapunk
a kibontakozásra, míg otthon a tanulási
folyamat modellje sokkal inkább a tulajdonképpeni tudást tartja elsõsorban
szem elõtt.
– Mennyire ismerik az amerikai
hallgatók Magyarországot, mik a tapasztalataid ezzel kapcsolatban kint
tartózkodásod óta?
– Magát azt, hogy „Hungary”, sokan ismerik. De azt, hogy merre van Európán
belül – sokan Törökország mellé gondolják – azt már sokkal kevesebben
tudják csak... De mindig akadnak vicces
sztorik. Ebben az említett beszédben
jegyeztem meg, hogy ha esetleg valaki
nem tudna semmit Magyarországról,
akkor legalább annyit tudjon, hogy mi
találtuk fel a golyóstollat, az atombombát,
illetve a Rubik-kocka is a miénk. Nagy
derültséget okozott a poén.
– Az ottani egyetemi életet elképzelhetjük olyannak, mint amilyennek az
Amerikai Pite-filmsorozat mutatja be?
– Erre én két dolgot szoktam mondani.
Az egyik az, hogy sportolóként rám más
szabályok vonatkoznak, mint az egyszerû
amerikai diákra. Külföldiként meg pláne.
De persze a filmbéli események eltúlzott mivolta mellett nem tagadhatom le,
hogy találkoztam elég sok hasonlósággal
itteni létem során. A másik része a dolognak pedig az, hogy az Old Dominion
University egy folyamatosan fejlõdõ
campus, ami most kezd abba a kategóriába lépni, ahova olyan híres egyetemek
tartoznak, mint a West Virginia University,
a North Carolina University, vagy éppen
a University of Miami. Ezeken a helyeken már sokkal több hasonlóságot talál
az ember.
– Melyik sport áll legközelebb hozzád
a labdarúgáson kívül? Miért?

– Nem is kérdés, hogy a kosárlabda.
Hatalmas Los Angeles Lakers rajongó
vagyok (és persze Szedeák!), magam is
sokat ûzöm ezt a sportágat a barátaimmal. Az egyetemi kosárlabdacsapat volt
játékosával, a jelenleg az Atlanta Hawksban játszó Kent Bazemore-ral sokat beszélgettünk, mielõtt az NBA-be igazolt
volna, és õ mondta, hogy a futball és
a kosárlabda ugyanaz, csak annyi a különbség, hogy a kosarasok nem tudnak
gólt lõni, a futballisták meg nem dobnak
betalálni a gyûrûbe. Van benne valami.
– A jelenlegi edzõddel, vagy a régebbi
magyar szakemberekkel ápolsz jobb
viszonyt?
– Huszonkét évesen elmondhatom magamról, hogy több, hihetetlenül felkészült
és kivételes szakember keze alatt dolgozhattam. Ez mindenképpen elégedettséggel

tölt el. De az idõk során el kellett fogadnom,
hogy nem minden edzõm szemében voltam kivételes futballista. Nem voltam
konfliktusban senkivel, mindenkivel jó
viszonyt ápolok. Hatalmas a különbség
felfogásban a jelenlegi és az otthoni trénereim között. A jelenlegi edzõm észak-ír.
A stílusom sokat változott, de a magyaros
virtus megmaradt azért, de ebben a közegben kell helyt állnom. Ennek az lett
az eredménye, hogy a kezdeti nehézségek
után, a mostani edzõm – aki az egyetem
minden idõk legsikeresebb edzõje –
hallgat rám, és kikéri a véleményemet
sokféle, a csapatot érintõ témában. Mindezzel együtt, azért nehéz bárkinek olyan
egyéniségekkel versenybe szállni, mint
Szabó István, aki Kecskeméten volt edzõm,
a szegedi Hûvös Gábor, Apró Attila és
Lóczi István vagy éppen Vincze „Pilu”
a Puskás Akadémiáról.

– Mennyire követed figyelemmel
a magyarországi történéseket?
– Napi rendszerességgel. Sosem voltam
híve azoknak a megnyilvánulásoknak,
mint amilyeneket tapasztalok külföldön
futballozó vagy külföldöm tanuló honfitársaimtól. Imádom Magyarországot, annak
minden bajával és sokkal több szépségével
együtt. Érdekel a magyar futball, a magyar
közélet, a magyar élet általánosságban.
Folyamatosan tartom a kapcsolatot, volt
felcsúti, kecskeméti, budapesti, szegedi
barátaimmal, úgyhogy abszolút képben
vagyok. Nem beszélve arról, hogy a szüleimmel és a nõvéremmel minden héten
vitázunk Skype-on keresztül Magyarországról és minden másról. Csak lennék
egy kicsit sûrûbben otthon...

Fotók: Militár Iván

hat HÁROM

Becsei Dávid
2014. november

Mindent az izmokért

„Ha edzés közben nem halsz meg minden egyes
alkalommal, akkor nincs értelme. Ha az edzés
végére nem fáradsz ki teljesen, nem érzed úgy,
hogy össze akarsz esni, akkor feleslegesen dobtál
ki az életedbõl másfél órát.” (Aziz 'Zyzz'
Shavershian)
A jelenség nem csak a férfiakra jellemzõ, manapság egyre több nõt is érint
ez a probléma. Szenvedélyszerû, túlzott
testépítés, amelyet gyakran kísér az illegális szerek alkalmazása.
Az anabolikus szteroidok szintetikus
(mesterségesen elõállított) vegyületek,
melyek hasonlóak a férfi nemi hormonhoz,
a tesztoszteronhoz. A sportolók elõszeretettel használják, de mára már a fiatalok
körében is egyre jobban elterjedt. Sokak
körében azért népszerû, mert fokozzák

és kitolják a teljesítõképességet, így rövidebb idõ alatt érhetnek el látványosabb
eredményt. Több mint 100 fajtájuk létezik, kaphatóak por, injekció, kapszula
és ampulla formájában.

Milyen mellékhatásokat
okozhatnak?
Hajhullást vagy kopaszságot, szív- és
érrendszeri megbetegedést, keringési
elégtelenséget, stroke-ot, anyagcserezavarokat, májzsugorodást, cukorbetegséget, csontritkulást stb.
Nõknél fokozott szõrnövekedés, férfias
jellegek megjelenése, a hang elmélyülése
és menstruációs zavarok figyelhetõk meg.
Férfiaknál csökken a libidó és késõbb impotencia alakulhat ki. A szteroidok hatására
redukálódik az életképes spermiumok
száma, ami hosszú távon meddõséghez
vezethet. Serdülõkorúaknál a testnövekedés idõ elõtti befejezõdését okozhatja.
Hangulatingadozás, látszólag ok nélkül
jelentkezõ depresszió, magatartási és viselkedésbeli problémák jelentkezhetnek
a szert szedõknél, illetve abbahagyás után.

Amellett, hogy káros,
még büntetendõ is
2013. július 1-jétõl hatályba lépett az új
doppingtörvény, amely kimondja, hogy:

„Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy,
aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt
tiltott teljesítményfokozó szer használatára
rábír, vagy ilyen személynek a tiltott teljesítményfokozó szer használatához segítséget nyújt,
vétség miatt egy évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.”
Lehetséges természetes úton elérni azt
a formát, amire vágyunk? A naturál sportolók szerint igen. Ezt a jelzõt azokra
a testépítõkre használjuk, akik természetes úton, úgynevezett tiltott szerek
használata nélkül próbálják kihozni a testükbõl a maximumot. Tudják, hogy az
izomzatépítés nem egyik napról a másikra történik, hanem kemény munka eredménye. Ennek megfelelõen kitartóan és
keményen küzdenek a céljaikért.
Ha ismerünk olyan személyt, aki
szteroidok használatát fontolgatja, vagy
rendszeresen él ilyen szerek használatával,
próbáljuk meg lebeszélni róla és hívjuk
fel a figyelmét az esetleges következményekre!
A tökéletes testnek ára van. De vajon
megéri ekkora kockázatnak kitennünk
az egészségünket? Ha egy mód van rá, óvd
az egészséged és mellõzd a szteroidokat!
Rab Helga
Forrás: wikipédia, www.lifetilt.hu
Fotók: internet
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Napjainkban egyre többen doppingolják magukat azért, hogy
minél nagyobb izomtömegre tegyenek szert. Szinte minden
idejüket az edzõteremben töltik, nagyobb teljesítményt és jobb
eredményt remélve ezzel. Legfõbb céljuk, hogy keménynek és izmosnak tûnjenek mások szemében, õk maguk viszont soha nem lesznek
elégedettek, mert mindig valami többre és jobbra vágynak.

29

hat HÁROM

MEFOB gyõztes a Szegedi
Tudományegyetem kézilabdában
Az elõzõ tanévre kiírt MEFOB kézilabda bajnokság gyõztese a Szegedi
Tudományegyetem csapata lett. A gyõri négyes döntõben veretlenül
zárta a tornát és hozta el a Tisza partra a kupát. Az Etelka sori
sportcsarnokban találkoztam interjúalanyommal, Vojkovics
Gyulával, aki a gyõztes csapat tagjaként mesélt az élményeirõl, de szó
esett karrierje kezdetérõl, valamint jövõbeli terveirõl is.
– Idén a selejtezõben csak egy körön
kellett átjutni a négyes döntõhöz.
Mondanál egy-két mondatot a párharcról?
– Igen, régi iskolám együttesével, a Pécsi
Tudományegyetemmel csaptunk össze.
Elsõ mérkõzésen elég tartalékos csapattal 5 gólos vereséget szenvedtünk,
de a visszavágón hatalmas izgalmak közepette kapusunk, Manojlovity Borisz
idõntúli hetest hárított így sikerült továbbjutnunk.
– A döntõben a BME, a Debreceni
Egyetem, valamint a gyõri Széchenyi
István Egyetem csapataival találkoztatok. Mi volt az elvárás magatoktól
a torna elõtt?
– Nyilván, mint minden csapat mi is
úgy mentünk oda, hogy a végsõ gyõzelem a cél. Tudtuk, hogy
nem lesz könnyû, hiszen
mindenhol voltak elsõ
osztályt megjárt, vagy
aktívan ott játszó játékosok, gondolok itt
Simon Bencére vagy
Marczinkó Mátéra.
– Szoros mérkõzések
voltak, végignézve az
eredményeken, mégis
melyik volt a legnehezebb
mérkõz é s

szerinted? Mivel voltatok jobbak
a többi együttesnél?
– Igen, a BME csapatát sikerült viszonylag
simábban 7 góllal legyõzni, a gyõrieket
hárommal, a debrecenieket viszont csak
egyetlen találattal, ez volt talán a legnehezebb is. Igazából, amivel a többi
csapat fölé tudtunk nõni, az volt, hogy
mi a pályán kívül és belül is egy csapat
voltunk. Persze kellett, hozzá a kemény védekezésünk, mindenkit sikerült
20 gól körül tartani, ami köszönhetõ
természetesen kapusunknak, Jofinak is
(Farkas József, aki a torna legjobb kapusa
címet is elhozta, a szerk.).
– Térjünk át a csapatról egy kicsit rád.
Tudom rólad, hogy nagyatádi születésû vagy. Hogyan kerültél ide
a napfény városába?
– Igen, jól tudod (nevet). Pár évvel ezelõtt
kaptam egy felkérést, amit el is fogadtam,
a másodosztályú Békés csapatától, ahol
egy évet voltam, illetve a párom is idevalósi, így evidens volt, hogy itt próbálok elhelyezkedni. Békési évem után
szerencsémre megüresedett egy edzõi
állás a KSZSE csapatánál, ahol 2003-as
születésû lányokkal dolgozhattam elõször.
Ezzel párhuzamosan Szentesen kézilabdáztam, és itt is dolgozhattam mint
edzõ. Rengeteg tapasztalatot szereztem
ez idõ alatt, aminek jó hasznát veszem
majd a késõbbiekben.

viszont, amikor Pécsrõl átjelentkeztem
ide Szegedre a testnevelõ-edzõ szakra.
Itt azt tapasztaltam, hogy mindenki sportoló barát, amilyennek egy sportszaknak
lennie kell véleményem szerint. Tanáraim
rendkívül segítõkészek, mindig találunk
megoldást, ha nem tudok részt venni
egy-egy konzultáción.
– Játszol is még valahol aktívan, vagy
csak az iskolacsapat maradt és az
edzõség?
– Igen, játszom itt a közelben Makón,
bár néha sajnos ez is messze van, idõ hiányában. Nem sok edzésre tudok eljutni,
ami kihat a teljesítményemre is, azon
a pár mérkõzésen, amin részt tudok
venni. Ettõl függetlenül nagyon jól érzem
magam ott, fiatalos csapat gyûlt össze.
Bajnokságban eddig felemás a szereplésünk, hiszen ki tudtunk kapni hazai
pályán a leggyengébb csapattól, de egy
hét múlva a legnagyobb esélyesnek kikiáltott együttes otthonában mégis
tudtunk pontot rabolni.
– Beavatnál minket a jövõbeni terveidbe? Mi számodra az álommunkahely, ahol szívesen dolgoznál?

– Hogyan tudod összeegyeztetni
a tanulmányaidat a munkáddal?

– Ilyenkor sok minden megfordul az ember
fejében, fõleg pályafutása elején, jelenleg az a legfontosabb, hogy „lányaim”
kapjanak egy olyan alapot tõlem, ha elkerülnek, egy másik együttesbe ott megállják a helyüket. Az iskolát szeretném
mihamarabb elvégezni, hogy több lehetõségem legyen, amit nagyon fontosnak tartok napjainkban. Ahogy már
korábban említettem, jelenleg is aktívan
kézilabdázom a Makó KC színeiben,
ahol nem sok edzésen és meccsen tudok
részt venni munkahelyi elfoglaltságom
miatt, és a jövõben szeretnék többször
eljutni. Igazán álommunkahelyet nem
tudnék kiemelni, sok helyen kipróbálnám
magam, szívesen vezetnék egy utánpótlás válogatott csapatot, de kíváncsi
vagyok mind nõi, mind férfi szinten a német bajnokságra.

– Igazából nehezen tudom összeegyeztetni, hiszen rengeteg edzés és mérkõzés van. Egyik legjobb döntésem volt

Patakfalvi Ádám
Fotók: Vida Zoltán, internet
2014. november

– Jelenleg milyen szerepkört töltesz
be a KSZSE csapatában? Milyen
csapatokat vezetsz most?
– Jelenleg a serdülõ, illetve a junior
csapatot irányítom, de mint másodedzõ
segítem Buchholcz-Huba Dóra munkáját a felnõtt csapatnál. Nagyon jó vele
a közös munka. Van mit tanulni tõle,
szakmailag és emberileg egyaránt, a játékos, illetve edzõi múltja miatt. A lányok
számára is egy példakép.

@ világháló sztárjai
Manapság az internet nélküli életrõl,
egy kaotikus, zombis-világvégés, horrorfilmszerû elképzelhetetlenül üres és
unalmas világ képe rajzolódik mindenki
szeme elé. Az emberek mindennapjaihoz tartozik a böngészés, folyton a telefonunkat nyomkodjuk vagy a tabletet,
mert nem akarunk lemaradni semmirõl,
és 15 perc ingerszegény pillanat visszarántana minket a valóságunkba, ami
bár gyönyörû grafikán fut, még sincs
folyamatos ingerutánpótlás, és a rideg
valóságtól az embernek még egy jó
marhapörkölttõl is elmegy a kedve.
Az információk tárháza nyílik meg
elõttünk, amint fellépünk a hálóra,
és csak rajtunk áll, mihez kezdünk
ezzel a Dumbledore-t megfélemlítõ,
végtelen hatalommal. Az én személyes
kedvenc kikapcsolódási idõtöltésem
a nevetségesebbnél tehetségesebb emberek videóin való önfeledt mulatozás.
Ezekbõl bõven kapunk kisfilmeket,
amiket a mi szerencsénkre fel is tesznek
Youtube-ra. Egy egytõl háromig terjedõ
skálán bemutatom az én favoritjaimat.

Harmadik helyezett a VIDEÓMÁNIA,
ahol Dancsó Péter a sajátos vicces stílusában mutatja be,
kritizálja és hívja fel
a figyelmet különbözõ filmek hibáira,
történeteiknek erõtlenségére. Szinte
minden elképzelhetõ filmrõl készít
kritikát, az Avatartól kezdve a Pocahontasig.
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Második helyezett a J ATEK PARTIZAN, régebben ROSSZPCJATEKOK

néven futott sorozat. Ezekben a videókban, a legrosszabb pc-re kiadott játékokat
mutatja be. Bár én személy szerint a videókban szereplõ szoftverek közül akkor se
vásárolnék, ha az lenne az utolsó játék,
amivel kockulhatok. Elõbb ülnék le egy
retro-sárgakazettás elé kacsákat lövöldözni.
Az elsõ helyezett a DUMARAGU, ami
egy animációs videoblog-sorozat, a fõszereplõ a Maszkos Manus, akinek
a hétköznapok mindennapjai adnak ihletet, legyen
szó bármilyen közönséges
dologról, vásárlásról vagy
akár az internetadóról.
Garantáltan mindenki
talál olyan témát a sorozatban, amivel tud
azonosulni, és akár
egy esõs vasárnapot
is feldobhat.
Huber János
Fotók: internet

STAtiszta

vizet a pohárba!

Lefotóztak mindenkit,
felvették adatait, méreteit. Ha nem kiemelt
szerepre keresnek embert, akkor általában
ennyi történik egy
statisztaválogatáson.
Produkciótól függõen
ruhapróba/smink
után már a kamerák
közt parádézhatnak a kiválasztott személyek.
Október 8. és 24. között
vették föl városunkban az
Apánkkal utaztunk címû román
–magyar–német koprodukció
néhány, a történet szerint fõleg
Münchenben játszódó jelenetét.
A Banner Casting ügynökség csak
annyit árult el róla, hogy az 1968-as
Prágai Tavasz áll a történet hátterében. Bejutottunk a Belvárosi moziba egy forgatásra,

és sikerült annyit kiderítenünk tehát nemcsak jelmezbe öltözheta filmrõl, hogy a családfájában ma- tek, hanem rövid betekintést is nyergyar ággal is rendelkezõ, romániai tek egy filmforgatás rejtelmeibe,
rendezõnõt személyes szálak kötik hangulatába, a statiszták, színészek
és alkotók munkájába.
a filmbeli eseményekhez.
A jelenetben német keresztényCikk és fotó: Sziki Bálint
konzervatív parttagokként veszünk
2014. november
részt egy gyûlésen, ahová
betörnek fiatal kommunisLeggyakoribb feladatok: elõ- és
hátta tüntetõk. A rendbontéremberek csoportja, különbözõ
töm
egtókat helyben betanított
jelenetek. Nem ritka, hogy teljes csön
dbe
n
német szitkozódással és nékell önfeledt bulizást imitálni.
mi agresszióval próbáljuk
A munkaidõ nagyjátékfilmeknél 8-12
hazaküldeni. Dulakoóra,
amibõl néhány öltöztetéssel, sminke
dásunkat többször, sok
léssel,
szögbõl kellett fölvenni,
fodrászattal telik. Kisebb sorozato
knál ez
ezért órákon át tartott
2-6 óra, a külsõ minimális alakításával
.
a munka. A legfurcsább
Nap i 2 000 -7 000 fori nttó l néh
részfeladat a hangtalan
ány tízezerig találunk lehetõségeket, de
összecsapás volt. Ilyen
kaptak
már több százezret is, egyetlen rekl
célra 7 000 forintért vetámért.
A fizetés függ a jelenetek hosszú
ték igénybe arcunkat és
ságától,
testünket. A szerencsések
a produkció méretétõl, a meg

tányosságától.

rendelõ mél-

INFO@HOKKENTO.HU

Szeptember közepén, az IH Rendezvényközpont aulájában tíz
órán keresztül egy lassú mozgású emberkígyó tekergett,
aminek a fejét újra meg újra megvakuzták. Aztán eldobták,
hogy a következõ, önként kinõtt fejet kapják le, rögzítve
annak minden fontos paraméterét. A rituálé neve: casting.
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Fiatal géniuszok
Manapság mindenki lehet népszerû és
egyben gazdag is, csak nyitottnak kell lenni,
felmérni mire van szüksége a világnak, és ezt némi
kreativitással kivitelezni. A következõ 10 ember történetébõl megtudhatod, õk hogyan valósították meg
az álmaikat, még a diplomaosztásuk elõtt.
Önvezetõ autó

1.

Az elsõ prototípust a Google fejlesztette
ki, de egy 19 éves fiú, Ionut Budisteanu,
elkészítette a saját terveit, amellyel az
International Science and Engineering
Fair 75 ezer dolláros fõdíját is megnyerte.
A nyereményt találmánya, az önvezetõ
autó megépítésére fordítja, amely az
õ elképzelései szerint a Google költségvetésének tizennyolcad részébõl
megvalósítható. Az autóba egy olyan
mesterséges intelligenciát szántak, amely
képes felismerni más embereket, autókat,
illetve a forgalmi utakat is.

Jacob világa

2.

2 évesen az autizmusnak egy enyhébb
formáját, az Asperger-szindrómát diagnosztizálták nála, az orvosok azt mondták,
csoda ha megtanul beszélni. Ma már
15 éves, az Indiana-Purdue egyetemen,
fizika szakon tanul, mellesleg egyetemi tanulmányait 8 évesen kezdte el,
és a legutóbbi felmérések szerint 170-es
IQ-ja van, ami nagyobb, mint Albert
Einsteiné. Jacob Barnett a mai kutatók
egyik legígéretesebb jelöltje, valamit már
egy alapítványt is létrehozott, amely
a hasonló betegségben szenvedõ gyerekeken segít.

Summly

3.

Manapság már nagyon
fontos tájékozódnunk,
hogy tisztában legyünk
a körülöttünk történõ
eseményekkel. A Summly
nevû alkalmazás, mely
a 18 éves Nick D'Aloisio
nevéhez fûzõdik, lehetõvé teszi, hogy néhány
mondatban összefoglalva
olvassuk el a világ legfontosabb híreit. A brit
alkalmazásfejlesztõ
app-jét mintegy 30 millió dollárért már
a Yahoo is megvásárolta.

4.

Ellophatatlan bicikli

Chile fõvárosában, Santiagóban évente
körülbelül 106 ezer kerékpárt lopnak el,
de ez nem csak a tengerentúli országokat
érinti, hanem az egész világot. 3 chilei
diák ötlötte ki az ellophatatlan biciklit,
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melynek titka magában a vázban rejlik,
ugyanis ezt kell szétszedni, ami késõbb
lakatként szolgál.

Körömlakk
randidrogok ellen

5.

Már több éve súlyos gondot okoznak
azok az emberek, akik a szórakozóhelyeken drogokat csempésznek mások,
fõleg lányok italába. Nem egy halálesetrõl hallottunk már, melyeket ezek
a kábítószerek okoztak. Az észak karolinai
egyetem diákjai találtak erre megoldást,
egy speciális körömlakk formájában, mely,
hogyha droggal érintkezik, rögtön elszínezõdik. Így nincs más teendõnk, csak
belemártani az egyik ujjunkat az italba.

30 másodperces
telefontöltõ

6.

A mai okostelefonok akkumulátorai nem
bírnak ki egy napnál többet, folyamatosan lemerülnek, a használattal, illetve
a rátöltött alkalmazások mennyiségével
arányosan. Erre a problémára talált megoldást, egy 18 éves lány, Eesha Khare,
a kaliforniai egyetem egyik diákja. A töltõ
mindössze fél perc alatt képes feltölteni
telefonunkat, és ezt összesen 10 ezerszer képes végrehajtani.

7.

Nyomtatott smink

Aki szeret sminkelni, az bizonyára tudja,
a márkákat meg kell fizetni, egyszóval
nem egy olcsó mulatság. Grace Choi is
így kezdte, majd egy saját sminkmárkát
szeretett volna kifejleszteni, de rájött,
ennél van egy olcsóbb megoldás is. Így
feltalálta a Mink nevezetû 3D-s nyomtatót, ami bármilyen sminkterméket,
legyen az szemhéjpúder, ajakrúzs vagy
alapozó, képes egy
kattintással „kinyomtatni”.

8.

Vérveszteséggátló gél
Joe Landolina, a new
york-i egyetem diákja
hatalmas elõrelépést
tett az orvostudományban találmányával, a Vetigéllel. Ez egy véralvadást
elõsegítõ gél, ami képes másodpercek alatt
elállítani a hajszáleres
vérzéseket, de megbirkózik a nagyobb,
artériás sebekkel is.

Kissing Booth.
Csókot vegyenek

9.

A következõ Stephanie Meyerként emlegetik Beth Reeklest, akinek írását
már több, mint 19 millióan olvasták el
Wattpad.com weboldalon, valamint már
a könyvet is kiadták, amely elnyerte
a legnépszerûbb tininek járó Watty
Award díjat is. Beth-nek elege lett az
egy sémára készülõ romantikus könyvekbõl, így úgy döntött, megírja a saját
verzióját, mindössze 15 évesen. A lány
jelenleg 19 éves és fizika szakon tanul.

Pókruha

10.

Ki ne akarna legalább egyszer Pókember
szerepébe bújni, épületek között ugrándozni vagy éppen felmászni rájuk.
Az utóbbi opcióra már van megoldás,
az úgynevezett pókruha, melyet a utah-i
egyetem hallgatói készítettek. A ruhába egy vákuumszerkezetet építettek,
melynek köszönhetõen percek alatt,
kötelek nélkül tudunk bármilyen függõleges felületre felmászni.
Mészáros Tamara
Források: www.masseffect.hu, eduline.hu,
techcrunch.com, www.life.hu, www.origo.hu,
www.moly.hu
Fotók: internet

:

BÁJ ital
i

S minktortenet
A sminkelés története egészen az ÕSKORBA
nyúlik vissza. Az õsember nem csak
a barlangok belsejébe festett különbözõ
rajzokat, hanem a saját arcát is kidekorálta. Az arc- és testfestést akkoriban
gyakran álcázásra vagy a törzsi
hovatartozás kifejezésére használták.
Az ÓKORI Egyiptom kultúrájának szerves része volt
az aprólékosan végzett
sminkelés, amelynek
alapját a növényi festékek, az állati zsiradékok és ásványi anyagok
jelentették. A bõrt okkersárgára színezték, hogy a test
a Napistent szimbolizálva,
arany színben tündököljön.
Legjellegzetesebb és legfontosabb
mindenekelõtt a szem hangsúlyozása volt, a századokkal késõbb jelenlévõ festési
technika Kleopátra
nevéhez fûzõdik.
A felsõ és az alsó szemhéjakat
is erõteljesen
kiemelték, sokszor egymástól
teljesen eltérõ

színnel. Széles csíkot húztak a szemük
köré, megvastagították, meghosszabbították a szemöldöküket. A szempillájukat is színezték, ajkaikat pedig vörös
színnel hangsúlyozták.
A KÖZÉPKORBAN a vallás szigorúan tiltotta
az arcfestést. A nõk
persze továbbra is
mindent megtettek és bevetettek, titokban
különbözõ kozmetikai fõzeteket gyártottak.
Semmiféle ismeretük nem volt az összetevõkrõl, ezért gyakran
mérgezõ anyagokat is az
arcukra kentek (arzén, higany,
ólom). A cél a halvány bõr elérése volt, ezért kifehérítették
az arcukat, és csak a szájukat
festették pirosra.
A RENESZÁNSZ
korában továbbra is
megmaradt a fehér
bõr jelentõsége, viszont az orcák és az
ajkak erõteljesebb
hangsúlyt kaptak.

A BAROKK és a ROKOKÓ idején az egyen smink, a nagyon fehér arc,
az élénkpiros orcák és a picire festett
vérvörös száj volt az elterjedt, ami már-már
porcelánbabára emlékeztetõ törékenységet kölcsönzött.
Az EMPIRE egy sokkal egyszerûbb
külsõt eredményezett. A francia forradalomban gyökeresen megváltozott a szépségideál, divat lett a sminktelenség, de
a fehérített bõr még itt is kiemelkedõ
szerepet játszott.
A ROMANTIKA korában a nõk nagy
mennyiségû és sokféle anyagból készült púdert használtak. Színes sminket
csak a színésznõk és a prostituáltak készítettek maguknak. A 19. század közepén a szende, szívarcú, apró szájú, védtelen baba ideál volt a mérvadó.
Az 1900-AS ÉVEK technikai fejlõdése látványos és gyors életkörülmény
változást vont maga után. A dekorkozmetikai termékek piaca beláthatatlanul
óriásira növekedett, így ma már szinte
bárhol beszerezhetjük a sminkeléshez
szükséges eszközeinket. A make up világban az aktuális trendek állandóan változnak, de egy biztos: a vörös rúzs és
a cicaszem sosem fog kimenni a divatból.
Rab Helga
Forrás, fotók: internet

Ismerjük meg Önmagunkat!
Könnyebben megértünk másokat, ha ismerjük önmagunkat! Hogyan tudunk
sikeresek, boldogok lenni ? A számmisztika könnyen és gyorsan tud választ
adni minden kérdésünkre, ami felmerül bennünk az életünkkel kapcsolatban.
A numerológia a számok titokzatos
jelentésének vizsgálatával foglalkozik.
Sorsunk elemzéséhez nem kell más
csak a teljes nevünk, pontos születési
dátumunk (ha tudjuk a pontos idõt) és
a születési helyünk. Így személyre szóló
használati útmutatót kaphatunk életünk
irányításához, hogy azt minél sikeresebben éljük le.
Minden betûnek és számnak megvan a maga jelentése, melyet egy számmisztikai mártixból tudhatunk meg.
Az oszlopokból (orientációt jelöli) a múltat, a jelent, a jövõt, míg a sorokból
a szellemet, a lelket és a testet ismerhetjük meg. Vannak hiányszámok,
melyek azokat a tulajdonságokat mutatják meg, amik hiányoznak belõlünk.
A többletszámok pedig azok a képességeink, amikkel rendelkezünk. A betûket egy adott kulcs alapján tudjuk

számmá alakítani, így a számok jelentését ismerve sorselemzést, párkapcsolatot, vállalkozást, hivatást, foglalkozást
elemezhetünk.
A számolás végén megkapjuk az
évszámunkat, a hónapszámunkat, a napszámunkat, majd ezekbõl a sorsútszámunkat és a sorsszámunkat. Legutóbbi
a sorsunk, amit meg kell valósítanunk.
Hónapszámunk a ránk ható befolyásokat jelöli és az egyén általános ügyeire
hatnak. Vannak számok, amelyeket meg
lehet változtatni, mint például a névszámot, de vannak olyanok, amelyeket
nem, ilyen például a születésnap száma.
Minden számhoz tartozik egy bolygó,
mint például: az egyeshez a Nap (a teremtõ erõt képviseli), a ketteshez a Hold
(az élet anyagi oldalát jelzi), a hármashoz a Jupiter (a belátást, bölcsességet,
emberszeretet) és így tovább. A szám-

misztikusok a Naprendszer 9 bolygójának megfelelõen használták a számot
és jelentésüket.
Mindenki megérdemli azt, hogy
élete a lehetõ legjobb legyen. Ha van
egy lehetõség, amely nem igényel sok
idõt és energiát, akkor miért nem használják? Ez nem hókusz-pókusz, hanem
egy rendszer, mely az emberek és a számok között teremt misztikus, ezoterikus
kapcsolatot. Azok, akik megismerik magukat, fel vannak fegyverkezve az élet
küzdelmeiben,
könnyebben
tudják venni az
akadályokat.
Bakró Krisztina
Johanna
Fotó: internet
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SZÁGULDÁS, SZÁNKÓ, SZEGEDEN
Itt a tél, itt a jó idõ... legalábbis a szánkózáshoz. Ahogy
egyre jobban közelítünk a huszadik évünk felé, és még tovább múlnak az évek, annál kevésbé kapunk kedvet, hogy
télen lecsússzunk egy domboldalról vagy bármilyen lejtõrõl.
Pedig tudjuk, hogy csak egyszer kell magunkat rászánni, és
utána már nem lehet abbahagyni vagy csak nagyon nehezen.
Mindenkinek van gyerekkorából emléke arról, amikor testvéreivel vagy barátaival elment szánkózni a legközelebbi
„magaslatra” – amit Szegeden nagyjából
a gát és a Vértó foglal magába – és úgy
ment haza, hogy csupa víz a ruhája, és
a szájából is hó folyt ki. Mindenkinek
megvan az is, amikor különbözõ variációk születtek, hogy még izgalmasabb
legyen a siklás és persze minél nagyobb
az esés: egyszerre többen szánkón, két
szán egymás után kötve, hasalva,
háttal vagy állva stb. Egyetemistáknak is nagyon jó kikapcsolódás lehet, hiszen
az élmény nem rosszabb,
mint régen és a szénszünetben, amikor elvileg
a vizsgákra és a félév
végére készülünk,
úgyis jól jön egy
kis lazítás, és
annál nincs

is jobb kikapcsolódás, ha a barátaiddal
kimentek a gátra, és szánkóval vagy
bobbal száguldoztok le a lejtõn.
A szánkózás egyetemista verziójához nem kell sok dolog, egyszerûen pár
barát, legalább egy szánkó és persze
forralt bor, esetleg pálinka – természetesen mértékkel –, hogy ne fázzunk.
A jókedv garantált és egyenesen arányos az italok
mennyiségével. Ha ezeket
figyelembe véve megyünk
ki, az idõ csak úgy repülni
fog, de nem az emlékezetkiesés miatt remélhetõleg,
hiszen olyan állapotban
azért nagyon veszélyes is
tud lenni. A hidegben is
meg lehet látni a pozitívumot, és egy egészen üdítõ
szórakozás várja az embereket, ha csak egy kicsit is
rászánják magukat, hogy

nem a gép elõtt
vagy a könyvtárban görnyednek.
Ha csak az tart vissza a szánkózástól,
hogy nem tudod, hol vannak a legjobb
szánkóparadicsomok, akkor összegyûjtöttünk neked párat: Újszegeden
a Felsõkikötõ sor és az Alsókikötõ sor
ideális, valamint a Maros torkolat szomszédságában lévõ gát. A Vértó melletti
domb, a Sárga üdülõtelep mögötti gát
és a Szilléri–Baktó–Fertõ-fõcsatorna
gátja a legjobb helyek egy téli csúszásra.
Sajnos az elmúlt telek nem voltak igazán teli hózáporral és mínuszokkal,
viszont márciusban több hó esett, mint
egész télen. Reméljük, hogy idén inkább
télre esik a havas idõszak.
Bokor Gergõ
Közremûködött: Pécsi Bence
Fotók: internet
2014. november

Meleg ital a hideg napokra
A házi készítésû forralt bornak különösebben
nincs is igazán receptje. Mindenki saját ízlés
szerint készíti el. A fõ hozzávalói az alábbiak: bor, víz, cukor, szegfûszeg és fahéj.
El lehet készíteni vörös illetve fehér
borból egyaránt. Némi vízzel hígítsuk a bort,
mert máskülönben rettentõen erõs lesz.
Az is lényeges, hogy ne forraljuk túl, hiszen
mégis csak fontos az alkohol tartalom.
A cukrot, a szegfûszeget és a rúd fahéjat
ízlés szerint tegyük bele, ínyencek felkarikázott narancsot is tehetnek bele.

Most pedig nézzünk egy egyszerûbb,
egyetemistáknak való receptet. Vegyünk
egy olcsó bort a legközelebbi boltban,
a polcokon találunk forralt bor ízesítésû
fûszert. Ugyan úgy forraljuk fel, ahogyan
az elõbb, szórjuk bele a fûszert, várjunk
vele egy picit és már fogyasztható is a sokak által kedvelt
téli ital.
Fazekas Lili
Fotók: internet
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