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Napló

VIZSGÁK VS. ÜNNEPEK
A negyedik téli vizsgaidőszakomra készülök éppen és látom,
hogy körülöttem mindenkit – gólyákat és tapasztalt egyetemistákat

NAPLÓ

is – megvisel egy kicsit, hogy a karácsonyra való hangolódás helyett
tankönyvek fölött töltjük az adventi időszakot. Bár a legtöbb
plázában már november elején kikerültek a villogó csillagok és
giccses karácsonyfák, amióta egyetemista vagyok, engem mindig
utolsó pillanatban ér el az ünnepi hangulat és szerintem ezzel
nem vagyok egyedül. November végén, amikor sokan már azt
tervezgetik, hogy a két ünnep között melyik rokont látogassák
meg, addig mi feszülten ülünk a Neptun előtt, hogy minden
vizsgát a megfelelő napra tudjunk felvenni, így elkerülve az UV hét
megpróbáltatásait. A boltok megtelnek emberekkel, akik mind a
megfelelő ajándékokra vadásznak. Mi pedig szeretnénk megtalálni
a megfelelő szövegkiemelőt és Post-it-et, amik nyilvánvalóan
nagy segítséget jelentenek majd a vizsgaidőszakban, hiszen olyan
szépek! A karácsonyi vásárok megtelnek emberekkel, akik mind
arra várnak, hogy a forralt bor és a kürtőskalács illata végleg átadja
nekik az ünnepi hangulatot. Ezzel egy időben a Kálvin tér is megtelik
hallgatókkal, akik viszont arra várnak, hogy a Szabó Ervin Könyvtár
végre megnyissa kapuit és hivatalosan is megkezdődjön a szokásos
téli tanulás maraton.

Pár évvel ezelőtt, ilyenkor már a nagyi

mézeskalács receptjét kerestük és nem a rövidített szakirodalmakat
vagy órai jegyzeteket. Próbáltuk kitalálni, mire vágynak szeretteink
és nem azon törtük a fejünket, hogy vajon mit kell megtanulni a
következő vizsgára.
Azt hiszem nem kell tovább ragoznom a dolgot, hiszen a

legtöbben ismeritek ezt az érzést. Ennek ellenére remélem, hogy
mindenkinél boldogan és békesen fognak telni az ünnepek, egy
kicsit nem gondoltok majd vizsgákra és így kipihenve tudtok majd
nekivágni a januárnak.
Kellemes, sikeres vizsgaidőszakot mindenkinek! És ne

feledjétek, a december 23-ai bevásárlásnak is megvan a maga
varázsa.

Elődi Fruzsina
főszerkesztő
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Érintő

ÉRINTŐ

KÖRBE
ÁLLAT-TÁRS-TÉR
Az ELTE PPK

Gazdaság- és Környezetpszichológia

Tanszékének Környezetpszichológia Kutatócsoportja és az MPT

Környezetpszichológiai Szekciója Dr. Dúll Andrea tanszékvezető

és Juhász Judit PhD-hallgató 2013. tavaszán kezdeményezte
hagyományteremtő szándékkal a KÖRBE - Környezetpszichológiai
Beszélgetések szakmai konferenciát, mely azóta immár ötödik
alkalommal került megrendezésre az IZU-ban.

Ez alkalommal megint nagyon izgalmas témával rukkoltak

elő a szervezők: az állatokkal. Dúll Andrea rövid megnyitóját
követően Pongrácz Péter tartott előadást arról, hogy vajon az

állatoknak van-e helyük a mostani mesterséges eszközökből
felépített világunkban. Két féle nézőpont áll fenn. Az egyik

kedvez azoknak, akik nem szeretik az állatokat, vannak bizonyos
szabályok, melyek ezeknek az embereknek kedveznek. Míg
a másik nézőpont képviselői be akarják illeszteni a modern
társadalomba az állatokat. Arra a kérdésre is kereste a választ

előadásában, hogy vajon pótolható-e mesterséges eszközökkel
egy állat, például leghűségesebb társunk, a kutya?

Sajnos az ezt követő két előadáson nem tudtam részt
venni, azért mert, mint tanszéki demonstrátor regisztráltattam

a résztvevőket az eseményen. Azonban az elmondások alapján
mindkét előadás nagyon izgalmas volt. Hanga Zoltán a Fővárosi

Állat- és Növénykert szóvivője közösségi térként jellemezte az
állatkertet. Az állatkertek hatásáról is beszélt a társadalomra

nézve, illetve arról, hogy milyen emberek járnak állatkertbe. A
gyerekeknek különböző táborokat is szerveznek, hogy az állatok

között lehessenek. Többek között az őszi szünetben is volt egy,
illetve lehet náluk születésnapi zsúrokat is tartani. Lázár Antal,
Kossuth díjas építész és Kállainé Vojnár Márta galopp idomár
beszélgetése volt az egyik fő tömegvonzó, erre az előadásra
érkeztek a legtöbben. A ló és az ember különleges kapcsolata
áll az előadás közzéppontjában, illetve, hogy milyen építészeti
megoldások vannak a lovardák terén. Akik jártasak ebben a
szakmában, azok nagyon sok hasznos információt szerezhettek.
A frissítők és a szünet után, mely alatt további nagyszerű
kapcsolatok épültek és mindenki lelkesen beszélgetett a már
elhangzottakról, újabb két előadás következett. Az elsőt Bozori
3
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Érintő
Gabriella tartotta, aki a Magyar Lovasterápia
Szövetség ügyvezető alelnöke. Nagyon fontosnak
tartja a környezet megfelelő kialakítását. Ő a
fóti lovasterápiás központ vezetője, ahol a lovak
kiképzésére nagy hangsúlyt fektetnek. Beszélt a ló
és a gyermek kapcsolatának fontosságáról, hogy
hogyan kell bánni az állatokkal, és hogy a ló és a beteg
gyermek teste olyan mértékben összehangolódhat,
hogy a mozgásszervi betegségeken is lehet segíteni.
A gyerekek általában nagyon élvezik. Amíg a
gyerekek várakoznak, addig különböző játékokat
játszhatnak

és

kialakítottak

egy

biztonságos

talajközeli kalandparkot is.
Az

utolsó

gyógypedagógus

előadásban
beszélt

Pálfy

az

Panni

állatasszisztált

terápiákról, és azok motivációs jelentőségéről. A
gyerekek sokkal szívesebben végzik el a feladatokat,
ha egy kutya segédkezik bennük. Az állatoknak is
le kell vizsgázniuk, ugyanúgy, mint a gazdáiknak.
Komoly képzésben részesülnek és fontos, hogy
olyan

környezetet

biztosítsanak

nekik,

ahol

biztonságban érzik magukat, mert csak így tudnak jól
teljesíteni. Az előadás második felében Lego kutya
mutatkozott be. Öt lelkes résztvevő kipróbálhatta,
hogy milyen vele együtt dolgozni. Például bizonyos
feladatok elvégzése után jutalmazták Legót, illetve
egy becsukott szemű társukat el kellett navigálniuk
a kutyusig.
Eddig ezen a konferencián vettek részt a
legtöbben. Nagy szerencsének tartom, hogy az
állatok, mint téma ennyi embert összehozott.
Nagyon sok területről érkeztek résztvevők, a
gyógypedagógusoktól kezdve az orvosokon át az
építészekig. Mindenki mosolyogva és elégedetten
távozott,

az

esemény

nagy

sikerrel

zárult.

Természetesen tavasszal is lesz KÖRBE új témákkal
és új izgalmakkal. Akkor is várunk mindenkit sok
szeretettel!

L ászló Andrea
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Érintő

GÓLYASZEMMEL

szelektálnunk embertársaink között, ha egy bizonyos
funkcióra vagyunk rászorulva. Van, hogy azt hisszük,
a filozófia nem fér össze a vallással, a vallás meg a

Van az úgy, hogy az élet nagy művelőinek

pszichológiával. Boncolgatunk megannyi kérdést a

érezzük magunkat. Aztán fordul a kocka és a

tudomány tengerében, csak az apró hidakat nem

tapasztaltból zöldfülű lesz. Új kereszteződéshez

vesszük észre, ami összeköti őket. Pedig ez nagy

érünk és a kanyarban új emberek fogadnak minket.

kár, hiszen ezek az apró mozzanatok adják meg

Lehettél eddig az elvont, a magányos, a társasági,

az igazi egyediségét emberi természetünknek is.

az okos, a szép és sok sok minden más … Most

Ha Ian Hocking tudományfilozófiai elgondolása azt

ugyanolyan vagy mint mi. Gólya. Szárnyad elér az

mondja ki, hogy tulajdonképpen a világ nem más

égig, ez kétségtelen, hiszen sorsod nem akármilyen

mint különböző gondolkodási stílusok megismerési

útra terelt. Sokféleképpen, de úgy tűnik mégis

formáinak keveredése és kavalkádja, akkor vessünk

egyformák vagyunk. Sok apró mag, mik arra várnak,

egy pillantást az emberekre. Mert bennünk se

hogy öntözzék őket. Hogy ha felkel a sokadik telihold,

rejlik más, mint egy egyedi világ, mely sokszor

büszkén mondhassuk, mi értünk a csillagokhoz,

csak egy üres számítógépre hasonlít, melyben a

mert igenis alattuk nőttünk fel.

legkülönbözőbb programokat futtatjuk le az éppen

Viszont addig sok kaland vár ránk és az

rendelkezésünkre álló adatbázissal.

események kavalkádjában nem tudjuk hirtelen,

Összegezve tehát, én azt mondanám , hogy

hogy kik is leszünk, hova tartozunk, vagy éppen

mind lehetünk valakik. Ragyoghatunk ezernyi

most minek valljuk magunkat. Hogy akkor a sok

színben és ne is hagyjuk kihunyni ezt a fajta fényt!

piciből hogyan is lesz a nagy egy? Vagy mitől

Mind mutatunk egymásnak utakat, s olykor egy-

lesz pont az az egy mag kiválasztva? Sose tudni.

egy

Viszont ha nyitott szemmel jársz, s úgy olvasod az

valaki más életét. Viszont mindannyiunkat vonz az

embereket, hogy a lelküket nézed, nem a száraz

egyetemes világ megismerése, kutatjuk, hogy miért

szavakat, melyek elhagynak egy-egy ajkat, akkor

létezünk, mik vagyunk, mi a célunk. Nem tehetünk

kirajzolódik egy kép. Olyan képeket vetnek papírra,

róla, ez egyszerűen a „szelffel” rendelkező lények

melyről gazdájuk sem sejtett semmit. Valahol azt

átka. Úgyhogy itt vagyunk, gólyaként, és igyekszünk

hiszem Darwin, Einstein és Freud is ezt kutatta, sok

beszárnyalni egy olyan tudományterületet, mely

más nagy koponyával egybevéve. A különbségeink

segít, hogy a lehető legtágabb spektrumba tárjuk fel

univerzális törvényszerűségét.

egymás fényeit.

Egy hónapja fordultam csak be életem új

világnézet

világítótoronyként

ragyogja

be

Mihalecz Imola

utcasarkán, és máris új szemmel látom a világot.
Azt várná az ember fia-lánya, hogy ha valaki
szakirányt

választ,

akkor

az

a

személyiségét

tükrözi. Ez nem igaz. Talán egy sportszerves
jobban ért a focihoz, mint egy pszichológus, de
eszeveszett félreértés, hogy a focisták esetleg
kevésbé kedvesek vagy intelligensek. Ugyanúgy
egy pszichológus sem születik empatikusnak. Ezek
mind sztereotípiák, melyek azért szükségesek a
halandó ember számára, hogy megkönnyítsék
társas mechanizmusainkat és ne kelljen sokat
5
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Kult-óra

KULT-ÓRA

ITT A KARÁCSONY!
Minden évben elérkezik ez a gyönyörű és meghitt ünnep, és

ezen időszak alatt számos lehetőség nyílik arra, hogy családunkkal,
barátainkkal vagy kedvesünkkel eltöltsünk néhány kellemes órát egy
ünnepi hangulattal kellően átitatott helyen. Sokan talán nem is tudjuk,
hogy milyen sok hely is áll rendelkezésünkre mind itthon, mind a
környező országokban, épp ezért itt egy kis rövid áttekintő, hogy ne
maradjunk le a legjobb programokról.

BUDAPEST - VÖRÖSMARTY
TÉR, ADVENTI VÁSÁR
Talán nem árulok el nagy titkot, hogy néhány éve itthon

is megtalálható a „bécsi adventi vásár”. Akinek nincs lehetősége
kilátogatni a szomszédos Ausztriába, nem kell csüggednie, az
itthoni vásár is egy igazán meghitt, ünnepi hangulatot teremt és
mindenki számára elérhető. Az ide látogatókat kürtőskalács, forralt
bor, desszert-különlegességek és egyéb harapnivalók várják. A
díszek és a világítás, valamint az élő zene és az egyéb meglepetések
még inkább feldobják a hangulatot és a karácsony feelinget. Talán
nem is kell hasonlítgatni a külföldi párjához, a Vörösmarty téri
vásár évről évre egyre szebb és varázslatosabb lesz.

GYŐR - SZÉCHÉNYI TÉR, TÉLI
FESZTIVÁL
November 25-től Győrben is megnyílik az évzáró ünnepek

kapuja, amely kortól függetlenül minden kedves érdeklődőt vár.
A sült gesztenye és a forralt bor mellett számos program várja
az odalátogatókat, nem mellőzve a gyerkőcöket sem, akiknek
külön szórakozási lehetőségekkel kedveskednek. A tér és az egész
város is fénybe borul, karácsony napján a fényjáték a szenzáció.
A fesztivál egészen Szilveszterig tart, ahol az egész város együtt
búcsúztatja az évet és megteszik fogadalmaikat az Újévre.

6
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Kult-óra

VESZPRÉM- ÓVÁROS
TÉR, ILLATOS ADVENT

olyan ételkülönlegességeket kóstolhatnak, mint
a cukormázas alma vagy a csokiba mártott
„gyümölcsnyárs”, csak hogy néhányat említsek a

Idén immáron hatodik éve rendezik meg a

legjobbak közül. Vásárolhatunk még karácsonyi

karácsonyi fesztivált Veszprémben. Az évről évre

díszeket és különböző kézműves tárgyakat is,

népszerűbb vásár fő szenzációja a különböző

melyek gyönyörű elemeit képezik a karácsonyi

kézműves ajándékok, épp ezért „kézművesek

hangulatnak. Mindenképpen érdemes ellátogatni

vásárának”

ide családdal, baráttal, barátnővel egyaránt.

is

szokták

nevezni.

A

gyönyörű

ajándéktárgyak mellett itt is elérhető a forralt bor
és a kürtőskalács, de a zenés-táncok események
mellett állatsimogató is várja a gyermekeket. A
fesztivál egészen Újévig elérhető az ide látogatók
számára.
Ezeken

a

helyeken

kívül

Magyarországon

még találkozhatunk hasonló vásárokkal Pécsett,
Debrecenben, Sopronban és Egerben is.

PRÁGA - ÓVÁROSHÁZ
TÉR, KARÁCSONYI
VÁSÁR
Prága is minden évben otthont ad a legszentebb
keresztény ünnepnek, mely méltán híres pompájáról
és

hangulatáról.

Prága

a

legszebb

európai

városok egyike és ezt a tulajdonságát az adventi

BÉCS RATHAUSPLATZ,
CHRISKINDLMARKT
Idén lesz a 26. alkalom, hogy Bécsben
megrendezik a legnagyobb karácsonyi szenzációt
a Chriskindlmarkt-ot. A városban rengeteg helyen
találkozhatunk hasonló vásárokkal, de a városháza
előtti a legnagyobb, legdíszesebb és legnépszerűbb.

készülődéseivel is igyekszik fenntartani. A kedves
vendégeket sütemények és teakülönlegességek
várják, egy óriási karácsonyfa, illetve egy színpad,
ahol kórusok legszebb karácsonyi dalait hallhatjuk.
A gyerekek számára itt is lehetőség nyílik a kecskék,
sőt bárányok simogatására, de emellett lovagolni is
tudnak a kicsik. Mindközül talán a legdíszesebb és
legszebb vásár.

Benkovits Márk

Az évente hárommillió látogatót vonzó vásár főként
a családokról szól. A gyerekeket Jézuska-műhely,
Mennyei Postahivatal és jászolkiállítás várja, a
felnőttek kedvenc puncsát pedig Jugendpunsch
formában is megkóstolhatják. Az ide látogatók
7
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Szak-Mai

SZAK-MAI

7 + 1 OK, AMIÉRT MEGÉRI HALLGATÓKÉNT
KONFERENCIÁKON RÉSZT VENNI
Az egyetemi képzés alatt nagyon gyakran hallottam azt a

kérdést, hogy gyakorló szakember vagy kutató leszek-e? Az első
években nyugodt szívvel mondtam, hogy természetesen gyakorló
szakember, ám aztán máshogy alakult… A két terület ötvözése
mellett döntöttem. Evidenssé vált, hogy a tudományos életben is
illik jelen lenni, így az OTDK versenyek után jöhettek a konferenciák.
Először látogatóként majd egy-egy poszterrel, később már saját
kutatásaink eredményeit bemutató előadásokkal. Kezdetben egy
napos, majd később többnapos rendezvényeken vettem részt, s
rájöttem, hogy rengeteg pozitívuma van az egy-egy rendezvényen
való részvételnek, akár hallgatóként is. Lássuk!
1.

ISMERETBŐVÍTÉS

–

ezeken

a

rendezvényeken

rengeteg új ismerettel lehet gazdagodni (különösen, ha az
érdeklődéseteknek megfelelő előadásokat választotok), s
ugye egy gyakorló szakember is folyamatosan képzi magát. S
természetesen nem csak neveléstudományi és pszichológiai
konferenciákra látogathattok el, hanem a társszakterületek
(társadalom-

és

természettudományok)

által

rendezett

rendezvényeken is érdemes részt vennetek.

2.

FEJLŐDÉS

– az első előadásunktól kezdve folyamatosan

fejlődhettek, érdemes az előadók és előadások felé nyitottan
fordulnotok, hiszen sokszor a hallgatóságnak olyan jó
meglátásai, kérdései lehetnek, amikre korábban valamiért nem
gondoltatok, amelyek tovább lendíthetik a saját témáitokat,
kutatásaitokat. (Akkor is, ha éppen csak hallgatóként vagytok
jelen.)

3.

TAPASZTALATSZERZÉS – úgy bizony, egy konferencián!
Műhelyek, bemutatók, workshopok, mind-mind új tapasztalattal
szolgálnak, új technikákba vezethetnek be, s olykor a (leendő)
szakember is megpihenhet egy-egy relaxációs alkalom során.

4.

KAPCSOLATÉPÍTÉS

–

szerencsére

a

legtöbb

rendezvényen ül mellettünk valaki, így ha véletlen egyedül
is érkeznétek, viszonylag hamar lehet új ismeretségeket
kötni,

amelyekből

később

akár

szakmai

kapcsolatok,

együttműködések is létrejöhetnek, vagy éppen egy PhD
iskolában vagy szakképzésen folytattok együtt tanulmányokat.

5.

UTAZÁS – általában a legtöbb konferencia egyetemünktől
különböző színtéren kap helyet, így sokszor kisebb-nagyobb
utazás szükséges, ám maga az odajutás során is új élményekkel

8
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táj szépsége végett, példaképpen elég az MPT

KÖSZ! – START-PARA

által szervezett nagygyűlésekre gondolnunk.

Mindenki számára ismerős lehet a szorongás,

Idén Egerbe, míg tavaly Marosvásárhelyre

amit a leadási határidők utolsó órái, a konyhában

látogathattunk el.

tornyosuló mosatlan látványa vagy az első csók előtt

gazdagodhattok, akár az utazóközönség, akár a

6.

KULTURÁLIS ÉLMÉNY

– s ha már egy

végtelenné dermedő pillanat kelt. Ez a fajta izgalom

rendezvényre távolabbra utaztok, az új helyszín,

sarkall visszavonulásra, ha új megoldandó feladatok

terület

is

elé sodor bennünket az élet – de aggodalomra

jelenthet számotokra, valamint egy-egy további

semmi ok, hiszen ahogy a mondás is tartja: minden

terület sajátosságait is megismerhetitek a

kezdet nehéz.

vagy

ország

kulturális

élményt

többi résztvevő közvetítésével, így idén nyáron

Az Illyés Sándor Szakkollégium által évente

Athénban az indiai neuropszichológusokkal

megrendezésre kerülő szakmai nap - a KÖSz!

beszélgetve ismertük meg az ottani kultúrát

konferencia - idén az élet különféle területein való

és

gasztronómiai

indulási akadályok témáját járta körül. Divatos

nem

manapság kapunyitási pánikként emlegetni a

társadalmi

élvezeteket

értékeket.

remélem,

A

hogy

is

kell

említenem.
7.

BARÁTSÁGOK – a fent említett konferencia

fiatalokra jellemző fészekhagyási bizonytalanságot,
habár a „nyitási pánik” bármely élethelyzetben

során nem csak szakmai kapcsolatokkal, hanem

jellemző elakadás lehet. Legyen szó párkapcsolatról

szakmai barátságokkal is gazdagodtunk, s így

vagy pályaorientációról, a döntési kötelezettség

a külföldön töltött időszak igazán emlékezetes

sürgető árnya elkerülhetetlenül felénk magasodik

maradt.

szinte minden pillanatban.

+1 TÁRSASÁGI ÉS SZÓRAKOZÁSI
LEHETŐSÉGEK

Az egész napos KÖSz! konferencia nem csak az
„élet-eleji válságban” szenvedő korosztályt szerette

– akár önállóan, akár a konferencia által szervezett

volna megszólítani, de mindenkit, aki valaha is érezte

programok keretében. Példaképpen az athéni

a kezdeményezéstől és az ismeretlen helyzetektől

látogatásom emlékezetes pillanatait emelném ki,

való félelmet.

amikor egy kedves görög ismerősömnél szálltam

Egy átlagos hétköznapot tekintve elmondható,

meg egy hétig. Amikor egyedül 7 órán keresztül csak

hogy gondolataink igen jelentős részét kiteszi a

sétálgattam a város forgalmas utcáin, amikor az

szerelmi kapcsolat(ok) felőli fantáziálás, így nem

első angol nyelvű előadásomat megtartottam, vagy

csoda, hogy a konferencián is igen hangsúlyos volt

amikor angol-görög anyanyelvűnek hittek, amikor

a párkapcsolati start-parák bemutatása Almási

rácsodálkoztunk, hogy az indiaiak még tényleg nem

Kitti klinikai szakpszichológus és Hevesi Krisztina

láttak havat, amikor beestem egy görög műhelyre

szexuálpszichológus tolmácsolásában. Az előbbi

(alap görög tudással) és végigcsináltam, amikor a

teltházas előadásokhoz hasonlóan nagy érdeklődés

magyar kolléganővel szaladgáltunk a tengerparton

övezte Milanovich Dominika, a Budapest Pride

és amikor arra ébredtem, hogy egy macska beugrik

szóvivőjének előadását, aki a különféle szexuális

mellém az ágyba az éjszaka közepén… és még

orientációkat és az előbújás jelenségét mutatta be.

sorolhatnám.

A konferencia témái rávilágítottak, hogy az élet

Remélem, hogy a fentiek után nem kérdés,

sok területén ütközhetünk elindulási nehézségekbe.

hogy érdemes-e már hallgatóként konferenciára

Schmidtné Balás Eszter logopédus előadása után

mennetek. Igen, mindenképpen érdemes!

például fény derült arra, hogy milyen, amikor elakad

Bam

a szó és mit jelent dadogónak lenni Démoszthenész
9
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után. Lénárt Ágota sportpszichológus a váltott
orrlyukú légzés megtanításával lazította el a

5.

adminisztratív

érdeklődés

(rendszerszemlélet)

résztvevőket, és beszélt a sportolók szorongásoldását

6.

segítő technikákról. A látogatók meghallgatgatták

Meglepő eredmények születtek. Az Y generáció,

Lénárd

Sándor

neveléstudományi

mechanikai érdeklődés

szakember

mely azokkal a vezérmondatokkal nőtt fel, hogy

előadását is, aki többek között a jelenlegi oktatási

„bármire képes vagy”, előtted áll minden lehetőség”,

rendszer és az életben hasznosítható tudás közötti

messze alulmarad vállalkozószellemiségben az X-es

szakadékról, a fiatalok tapasztalatszerzéséről és

társaikhoz képest. A lehetőségek valóban előttünk

a sikeresség kulcsáról mesélt. Az érdeklődők részt

vannak, nem kell külön keresnünk őket. A keresés

vehettek továbbá Katona Nóra pályaorientációs

hiányában nem vagyunk rákényszerülve a tervezésre,

műhelyén, ahol több különböző szakma saját

s ez visszacsatoltan csökkenti a vállalkozókészséget.

élményen keresztüli megismerésére volt lehetőség.

Igaz, remek problémamegoldók vagyunk, azonnal

Ha az idei évben tetszett a rendezvény, akkor

több kiutat is találunk egy-egy akadályból. Viszont

az Illyés Sándor Szakkollégium szervezői várnak

ezen akadályok nem a nagy tervünk részei, csupán

szeretettel jövő ősszel is, a legközelebbi KÖSz!

belesodródunk.

konferencián.

Egyetemi éveink alatt többnyire már átesünk az

sziaivett

LÉGY JELEN AZ
ÉLETEDBEN!
Lassan elérkezünk az év végéhez. Utoljára
áprilisban gondoltam bele, hol is tart az én 2015-ös
évem, azóta most eszmélek, hipp-hopp elrepült az
egész. Év elején fogadkoztam, nem hagyom eltelni
a napokat, igyekszem megélni azokat, most mégis
hiányérzetem van, mégpedig abban az értelemben,
hogy hol voltam én ebben az egészben? Egyáltalán
nem voltak eseménytelenek az elmúlt hónapok, de
meglep, hogy valamennyi kis történetembe csak
belecsöppentem, egyáltalán nem így képzeltem el
még januárban.
Ehhez jött hozzá, hogy a cég, ahol dolgozom,
nemrégiben részt vett egy Y generációs felmérésben,
melyet

a

Profiles

végzett

20

magyarországi

vállalatnál. A vizsgálatban 6 dimenzió mentén
mérték az X-es és Y-os munkavállalók attitűdjét:
1.

vállalkozó szelleműség

2.

humanitás

3.

tudományos és szakmai attitűd

4.

kreativitás

első állásinterjúkon, választ kell adnunk a kérdésre:
mik a rövid, illetve hosszú távú céljaink. Gondoljuk
csak át, válaszaink valóban előre lefektetett,
átgondolt terveink állomásaira vonatkoznak, vagy azt
mondjuk, amit az interjúztatók hallani szeretnének,
esélyünket növelve egy munka elnyerésére, ami
különösebben nem is motivál bennünket? Egyáltalán
merünk tervezni vagy az esetleges buktatóktól való
félelem miatt inkább a napi túlélés stratégiájára
kényszerülünk? Ha nem tervezünk, nem tűzünk ki
célokat, valószínűleg nem is fogunk csalódni annyit,
nincs mihez képest. Elkerülhetünk sok kudarcot így,
ami alávetheti a motivációnkat, de van-e motiváció
cél és terv nélkül? Megelégszünk-e az ad hoc
problémák leküzdésének sikerélményével? Ahogy
Mérő Lászlótól is tanulhatjuk, a jó befektető ismérve
sem magában a sikeres befektetés, hanem sokkal
inkább a nagy bukások utáni felállás képessége.
Fektessünk hát be okosan az életünkbe,
leginkább időt a tervezésre, vállaljunk be időnként
kisebb-nagyobb csődöket, de aztán mindig álljunk
vissza a saját utunkra.
S bár azt gondolnánk, ráérünk még a
tervezéssel év elejéig, mikor fogadalmak listájával
tudjuk azt megerősíteni, viszont egy fontos lépés
ebben az esetben kimarad: az értékelés. Minden jól

10
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átgondolt tervet megelőz egy alapos áttekintés: mink
van, mi vezetett ehhez, ez mit jelent számunkra,
ehhez képest mit/mit nem szeretnénk, miként
tudjuk ezt elérni...? Előbb rendet kell raknunk, utána
jöhet az újrarendezés, az építkezés.
Használjuk ki az év utolsó hónapját, az adventi
elcsendesedés-nyüzsgés kettősségét az értékelésre
és a nagy, de reális tervek átgondolására, készítsük
elő a következő évet, hogy aztán legyen időnk,
erőnk jelen lenni benne. Ehhez kaptok segítséget az
Évrendező füzet formájában.
Jó értékelést, tervezést, sikeres évet kívánok
2016-ra!

Milbik Zsuzsa
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WHY STUDYING IN BUDAPEST IS AWESOME

RISE UP

– EXPERIENCES OF AN
INTERNATIONAL STUDENT
AT ELTE AFTER TWO YEARS
IN THE CITY

I arrived in Budapest on a Thursday afternoon in August

2013. It was a humid day and the sun was shining. The heat struck
me as I got out of the plane. The worries from the flight were still
with me. All I knew about Hungary was that they eat a lot of goulash
and that they were speaking a weird language. A new chapter in
my life was about to begin. I didn’t know anyone and all I had with
me was two suitcases filled with clothes and my laptop.
More than two years have passed since that warm day in

August. I have had my experiences, both with the city and the
people here. Some have been wonderful, others not.
I sat down to reflect and summarize my own, and my

classmates’ experiences on what the best things about studying
in Budapest are:

You meet people from all over the world
Budapest feels like a truly international city. My days here

can involve everything from having classes with Erasmus students
from all around Europe, helping Chinese tourists with directions
or hanging out with Australian backpackers at some hostel bar.
Budapest seems to attract people from all over the world who are
interested in meeting each other and share experiences.

The climate
I know some people might argue with me on this one. Fair

enough, winters can get rather cold and dark here, however, they
are quite short. In addition, spring, summer and fall are all warm
and lovely; the city receives quite a lot of sunshine, and rain is fairly
uncommon compared to many other places around Europe.

The beauty of the city
After over two years in Budapest I still get amazed by how

beautiful the city is. To stand on the Margit Bridge and see the
parliament and castle being lightened up would impress anyone.
12
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The amazing architecture and details on many
buildings is also something I will miss the day that I
have to leave the city.

The amount of things to do

or take a trip to one of the water parks.

The opportunities to travel
Hungary borders seven countries, all of which
can be accessed fairly easily and cheap via train or

It seems like there is an endless supply of

bus. For example, both Vienna and Bratislava are

new and exciting experiences in this city. Everything

only about 3 hours away by train. If you prefer to

from cool restaurants and bars to escape games and

see more of Hungary instead, you can be at Balaton

sightseeing. Taking a new route on the way home,

in under one hour. In addition to this, the Hungarian

you always discover some funky niche store or a

low fare company WizzAir (no, I am not sponsored),

new café. Also, every season has something to offer.

offers a lot of cheap flights to destinations all over

During autumn, walks around the different parks or

Europe.

hikes on the Buda side are awesome. During winter
time, walking on Andrassy and watching the city

The nightlife

being lightened up by all the Christmas decoration is

Of course any student review of Budapest

stunning. The Christmas market in Budapest is also

would not be complete without mentioning the

one of the best in Europe and even if prices tend

nightlife. The amount of bars in this city seems to

to be on the higher end, it’s amazing to just walk

be never ending, especially with new ones opening

around and have a look. Another option in winter

constantly. Even if you just want to have a few beers

is to go to the pond behind Hero Square for some

and good conversations with friends, or a crazy

ice skating. In the spring and summer here you can

night out at one of the many nightclubs in town,

either choose to just hang out at Margit Island or go

there is always somewhere to go.

for a drink at one of the many outdoor bars. You can
also rent a bicycle and discover new parts of the city

13
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The prices
A lot of students from abroad get shocked
over the price level compared to their home

people will always try their best to understand and
help you.

countries. Many things like food and drinks are
quite affordable, especially when you get away

All in all for me, living and studying in Budapest

from the touristy areas and find more genuine local

has been one of the absolutely best chapters in my

restaurants and bars.

life. The experiences I have gained here, the people
I have met and the things I have learned during

The people
At first sight, many foreign people have
the opinion that Hungarians seem a bit cold and
distant. However, after spending a fair amount of

my two years in Budapest are things that I will
always carry with me and that I wouldn’t change for
anything in the world.

Martin Sundberg

time in the country, I would suggest the opposite.
The Hungarian people I have got to know have been
the some of the most friendly, humble and genuine
individuals that I have ever met. Even if there might
be situations where there is a language barrier, like
when you are trying to explain that you are looking
for baking powder for someone in the grocery store,

14
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PLEASE, DON’T GO TO STARBUCKS!
pár helyet, ahol kicsit kényeztethetik ízlelőbimbóikat, a mostani
számban pedig a laktózérzékenyeknek szeretnék kedvezni,
méghozzá főképp kávéfronton, most, hogy közeleg a tél.
Szerencsére a fővárosban már a legtöbb közértben kaphatóak
laktózmentes termékek, de ha út közben szeretnénk betérni
valahova, akkor sem kell csüggednünk. A legtöbb franchise
kínálatában elérhető az az opció, hogy laktózmentes tejjel kérd
a kávét vagy a forró csokoládét, viszont mivel kis túlzással előbb
lemondanék az ételről, mint a kávéról, számomra mindig is a
minőségi kávé jöhetett csak szóba, ezért hoztam nektek el a
speciality kávézók szerelmeseként két helynek a kínálatát, amik
kipróbálása után tényleg nem akartok majd névvel ellátott kávét,
brownie-s lattét inni vagy bármelyik, minden sarkon megtalálható
kávézóba betérni.

FEKETE
Az Astorián, az ELTE BTK épületével szemben találjátok meg
ezt a kávé¬zót, amely két részből áll, az egyik az utcáról közvetlenül
megközelíthető, ha pedig leülnétek, a food&brew bar ré¬sze
bent található. Nagyon kellemes, hangulatos hely, a baristák
szakértelmé¬ben és kedvességében egy hajszálnyi hi¬bát sem
lehet felfedezni, ahogy a kávé ízében sem. Ha laktózmentes tejjel
kér¬nétek, plusz 100 forintba kerül, de az ízél-mény szerintem
igazán feledteti ezt a kis plusz kiadást. Az biztos, hogy itt éhen sem
maradunk, többféle reggeli (pl. ham&eggs, omlette), friss saláták,
szend¬vicsek várnak minket, emellett szervez¬nek időről-időre
vacsoraesteket is.

KAJÁNLÓ

Előző cikkemben a gluténérzékenyeknek mutattam be
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MY GREEN CUP
Sokatok a My Little Melbourne-re asszociálhat
a név hallatán, valóban ők inspirálták az üzletet,
viszont nincs köztük üzleti kapcsolat, a viszony csak
baráti. Nevét az üzletben elhelyezett zöld lámpáiról
és az ugyanilyen színű kávégépeiről kapta. A kávékat
természetesen kérhetjük itt is laktózmentes tejjel,
emellett a laktózmentes sütikínálat is igen gazdag.
Szerencsére a kiszolgálás és a termékek minősége a
„nagytestvér” szakértelmét tükrözi, így mindenképp
jó élményben lesz részünk, ha ellátogatunk a Jászai
Mari tértől egy percre levő kávézóba, amit akár
házikedvencünk társaságában is megtehetünk,
ugyanis a kávézó kutyabarát! Az ár-érték arány a
többi újhullámos kávézóhoz hasonló, a latte 650700 Ft, a flat white pedig 600 Ft, a szendvicsek 890 Ft,
a sütik pedig 850 Ft körül mozognak és rettentően
laktatóak!

Alexa

UNIQUITCHEN
RECEPT: FAHÉJAS
LINZER
HOZZÁVALÓK:
• 60 dkg liszt
• 40 dkg Rama
• 20 dkg porcukor
• 2 tojássárgája
• 1 cs. van. cukor
• 1 tk. reszelt gyömbér/citromhéj
A tetejére:
• 1 tojás
• 10 dkg cukor
• 1 ek. őrölt fahéj

INSTRUKCIÓK:
A Rama-t elmorzsoljuk a liszttel és porcukorral,
majd hozzáadjuk a vanillincukrot, a gyömbért/
citromhéjat és a tojást is, és tésztát gyúrunk belőlük.
Hűtőben
kevesebb),

pihentetjük

majd

lisztezett

kb.

1

órát

deszkán

(lehet

vékonyra

nyújtjuk (kb. 3-4 mm). Tetszés szerinti formával
kiszaggatjuk a tésztát. Tepsire téve tojással lekenjük,
végül a fahéjas cukorral megszórjuk.
Aranybarnára sütjük 180°-on (kb. 20 perc alatt).

ELKÉSZÍTÉSI IDŐ
25 PERC + KB. 1 ÓRA
PIHENTETÉS
SÜTÉSI IDŐ
15-20 PERC
További receptek
http://uniquitchen.com/
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JÓGA, AZ ÉLET BÖLCS ÚTJA
„You can read in books how to do a yoga posture correctly,
how to breathe in or how to breathe out, but books cannot give you
that experience of union that yoga truly means. For information to get
converted into experience, you need proper guidance (a master).”
(Kamlesh Barwal, International Art of Living Yoga Director)
Az előző részből megtudhattátok, hogy az ayurveda egy
életszemlélet, életfilozófia, melynek értelmében az egészség több
terület (étkezés, jóga, meditáció, légzés, alvás, stb.) harmónikus
együttműködése, s, melyben a gyógyítás a megelőzésen alapszik.
Mivel manapság „divatos” a jógagyakorlás és alapvetően
nőies „sportág”, ezért is gondoltam, hogy ebben az írásban

SPORT

röviden összefoglalom nektek a jóga alapvető és valódi jelentését
és egyszerű, mégis lényeges jellemzőit, amitől az nem sport, de

erősíti a testet, nem divat, hanem életmód és világnézet, s hogy
eredendően a férfiak, férfi tanítómesterek gyakorolták és férfi
foglalta rendszerbe.

Patandzsali foglalta össze és rendszerezte a jóga tanításait

a Jóga Szútrákban. Ennek első fejezetének második aforizmájában
a jógát úgy határozza meg, mint csitta vritti niródha, azaz a tudat
hullámzásainak lecsillapítása.

A jóga szankszrit szó, ami annyit tesz, egyesíteni, összekötni,
figyelmünket valamire irányítani, összpontosítani. „A jóga az

értelem, az elme, az érzelmek és az akarat megfékezését jelenti,
vagyis a lélek olyan egyensúlyi állapotát, ami lehetővé teszi, hogy
az ember minden szempontból pártatlanul szemlélje az életet.”
(Mahadev Desai)

Érdemes tudni, hogy Patandzsali a lélek kutatására irányuló
jóga nyolc fokát írja le, melyek módszerek a lelki béke eléréséhez.

Tehát a jóga nem kizárólag testgyakorlás, csupán a nyolc tagból
álló rendszer egyik foka.

A jóga nyolc foka: erkölcsi parancsolatok, önfegyelem,
testgyakorlás, légzőgyakorlatok, a tudat kivonása az érzékek alól,
koncentráció, meditáció, egységélmény a mély meditáció által.

Mielőtt elkezditek a jóga gyakorlását vagy ha már

jógáztok, figyelmetekbe ajánlom az alábbi tanácsokat és
hasznos információkat:
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Sport
• Keress

egy

tudással,

tapasztalattal

és

megfelelő végzettséggel rendelkező jógatanárt.

• Magadra

figyelj

és

fogadd

el,

hogy

mindenkinek megvan a saját fejlődési üteme

• Viselj kényelmes öltözetet jógához, kerüld

és mindenki járt már ott, ahol most Te vagy. A

az ékszerek vagy egyéb kiegészítők viseletét jóga

hasonlítgatás helyett figyelj belső ütemedre és

alatt.

tiszteld saját ritmusod. Mindennek megvan a saját
• A reggeli jóga felfrissít, energetizál és jobb

ideje.

kedvre derít. Azonban, a saját időbeosztásodhoz

• A jógagyakorlás végeztével fontos a pihenés,

és ritmusodhoz célszerű a jógagyakorlás idejét

megnyugvás, meditáció. Ennek egyik kiváló módja

igazítani. Jógázni bármikor lehet, ám elsősorban a

a jóga nidra pihentető póz és meditáció, ami a

reggeli és esti időpont ideális a szervezetnek.

jógapózok hatásainak integrálását és a szervezet

• Fontos, hogy üres legyen a gyomrod a

megpihenését szolgálja. Bővebben itt olvashatsz

jógagyakorlás során! Ezért előtte max. 2-3 órával

róla: http://www.artofliving.org/hu-hu/yoga/health-

egyél utoljára (amennyiben ez nehezebb és nagyobb

and-wellness/yoga-nidra

mennyiségű étel, akkor akár 4 órát is számíts rá).
Igyál naponta 3-4 liter vizet, amikor jógázni szeretnél!

Forrás:

Ezzel a szervezeted a toxinokat és salakanyagokat

B.K.S. Iyengar (2010). Jóga új megvilágításban.

könnyebben kimossa és az ászanák (jógapózok)

Budapest Saxum Kiadó.

hatása eredményesebben érvényesülhet.

Szvámi Ráma (2006). Az örömteli élet művészete.

• Mosolyogj! A jóga lényege, hogy élvezd

Budapest: Mandala-Seva Könyvkiadó.

és örömmel gyakorolj! A jóga útja az öröm és

http://www.artofliving.org/yoga/yoga-for-

az egységélmény megtapasztalása. Ez minden.

beginners/get-started-with-yoga

Amennyiben csak a testedet akarod edzeni, úgy
elmulasztod a jóga valódi lényegét.

Szücs Boglárka

• Figyelj a légzésedre! Lélegezz tudatosan!
Ez mindig és minden alkalommal fontos, főként,
amikor gyakorolsz. A légzéssel szabályozhatod
tested működését, segíted az izmok rugalmasságát,
fejleszted az egyensúlyod. Amikor a jógagyakorlás
közben légzésed egyre könnyebbé és egyenletesebbé
válik, akkor tudhatod, hogy az izmaid is kezdenek
oldódni.
• Fokozatosság!
gyakorlatot

gyakorolj,

Egyszerre
kitartóan,

csak

néhány

örömmel

és

türelemmel. A komfortzónádon észrevétlenül fogsz
továbbhaladni és hamarosan észreveszed testi,
lelki, szellemi fejlődésedet.
• Minden jógapóz minden ember számára
megfelelő.

Már

gyermekkorunkban

tudjuk,

a

testünk mozgásra vágyik, és a kisgyermekeket
megfigyelve észrevehetjük, a jógapózokhoz hasonló
testtartásaikat.
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KARÁCSONYI VÁSÁR

Ma nem morgok, hogy már megint késel.
Összegyűjtöttem az összes konfliktusunkat,
a kabátom belső zsebébe raktam, majd
forralt borra és kenyérlángosra cseréltem.
Ezzel várlak most.
a világ ma hópelyhek mögé bújt,
és ezt tetted te is,
hiába kereslek a pirosló arcok között.
Egy kisfiút vigasztalnak épp az angyalok,
levele már nem fért be
a mikulás postaládájába.
Mosolyogva, párás szemmel figyeli
a jégen botladozó embereket.
Ő is érzi: nem lehet egyfolytában
szomorú és keserű a világ.
Ma biztosan nem.
Megérkeztél végre,
késett a buszod,
a bor már teljesen kihűlt.
De nem morgunk, ma nem.

Majláth Ákos

LÉLEKZET

Lélekzet
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Lélekzet

AZ ELSŐ HÓ

Látni akarom a havat
ahogy szemeidben szikrázik
a tisztuló lég-utakat
kicserélődő levegőnk
fehér áramlatát
kipirult kezed a hidegtől
mint amikor először találkoztunk
és én már akkor tudtam
hogy téged akarlak
az első karácsonyunk lesz
mennyi-megannyi még a miénk
ha hóemberből volnánk
egy kislány alkotna és siratna meg
olvadásunkkor.

Máté Lilly
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