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NAPLÓ

Új év, új élet?

Rengeteg szokásunk van arra, hogy hogyan kell

szilveszterkor ünnepelni, de talán még több kötődik újév
napjához. Nem ehetünk halat, baromfit, és nem vihetünk

ki semmit a házból, mert az új évben elszáll a szerencsénk.
A lencse viszont kifejezetten ajánlott, és nem csak azért,

mert jólesik a szilveszteri mulatság után, hanem mert
állítólag így pénz áll a házhoz az új évben. A babonák
mellett az év első napja a fogadalmakról is szól: sokan
ilyenkor határozzák el, hogy a következő évben valami

nagy dolgot visznek véghez, például heti rendszerességgel
járnak majd edzeni, leszoknak a dohányzásról, vagy

elkezdenek nyelvet tanulni, de persze vannak olyanok
is, akik szerint semmi értelme fogadalmakat tenni, mert
úgysem tartjuk meg őket, és csak rossz érzéssel tölt el

minket, ha kudarcba fullad a tervünk. Én magam nem

szoktam konkrét fogadalmakat tenni, de általában sok

tervem van az új évre. Első nap még úgy érzem, hogy
ezeket majd könnyedén véghezviszem, hiszen 365 napom
van rá persze az más kérdés, hogy mi marad mindezekből
december 31-re.

Fontos, hogy reális célokat tűzzünk ki magunk elé,
és tisztán lássuk azt, mire van időnk, mi az, amire képesek
vagyunk. Ebben segít egy nagyon jó találmány, amit

nem rég fedeztem fel, ez pedig az Éviránytű évrendező
füzete. Ez egy ingyenes letölthető dokumentum, ami segít
összegezni, hogy mi történt az óévben, valamint felkészít
a következő évre azáltal, hogy leírod, mit szeretnél elérni.

Egyénileg vagy társaságban is ki lehet tölteni, nincsenek
szabályok, csak annyi, hogy légy magaddal őszinte. Miután
kitöltöttem, azt éreztem, hogy egyben látom az elmúlt
évet, mind sikereivel, mind kudarcaival együtt, valamint
sokkal világosabb az, hogy mit kell véghezvinnem a
következő évben. Még nem késő kitölteni, próbáljátok ki
Ti is!
Sikerekben gazdag, boldog új évet és kellemes
évrendezést/évtervezést kívánok Nektek!

Elődi Fruzsina
főszerkesztő
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ÉRINTŐ

BEMUTATKOZIK A KARI
DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT
2013 őszén alakult meg az első kari Doktorandusz

Önkormányzat, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény
alapján. 2014. október 9-én az azt megelőző, érvényes
(27,5% részvételi arányú) doktori küldöttgyűlési választás
végeztével új kari képviselet alakult.
a

Programunkban

kommunikáció

és

a
a

legnagyobb

hangsúlyt

közösségépítés

témaköre

kapta. A kommunikáción belül a hallgatók megfelelő
informálásának, tanulmányaik folytatásának elősegítésének
és

támogatásának

érdekében

létrehoztuk

a

Doktori

Önkormányzat hivatalos Facebook oldalát, valamint egy
hivatalos Facebook csoportot is (ELTE PPK Doktoranduszok),
ezeken

a

felületeken

igyekszünk

minden

felmerülő

tanulmányi kérdésre és kérésre választ adni, valamint
olyan kutatási, publikálási és pályázási lehetőségekre
hívjuk fel a doktoranduszok figyelmét, melyek elősegíthetik
tudományos előmenetelüket, kutatásukat.
Mindezeken

túl

szeretnénk

megerősíteni

a

kapcsolatot a doktori iskolák egyes alprogramjai, valamint a
két doktori iskola között is. Ennek érdekében az áprilisi Kari
Napok alkalmával megrendezésre kerülne egy Doktori Nap,
ahol különböző műhelyekkel, előadásokkal, és közös főzéssel
szeretnénk fellendíteni a közösségi életet. A későbbiekben
havi rendszerességgel hirdetnénk műhelyvitákat, ahol kéthárom doktorandusz mutathatná be kutatási témáját.
Programunkban szerepel továbbá, hogy a doktori

képzés iránt érdeklődő mesterszakos hallgatók számára
informális

tájékoztatót

tartsunk

tavasszal

a

felvételi

eljárásról, valamint a doktoranduszok mindennapjairól,
teendőiről. Mindezt a HÖK-kel együttműködve, a Kari Napok
általuk szervezett szakmai programjai keretében.
Szeptemberre szeretnénk elkészíteni egy Kazynfoszerű doktorandusz kiadványt, amely segíti az elsőéves
doktoranduszok könnyebb eligazodását, ugyanakkor a
felsőbbévesek számára is tartogat hasznos információkat.
Többek között ismertetné az ELTE, a PPK és a Doktori Iskolák
szervezeti felépítését, azt, hogy milyen problémával hova
kell fordulni, egy rövid leírást a fokozatszerzési eljárásról, és
minden olyan információt, ami a doktoranduszok számára
hasznos lehet.
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A DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT TAGJAI
Bodnár Vivien vagyok,
pszichológus, és elsőéves doktorandusz
hallgató az ELTE Pszichológiai Doktori
Iskolájában. Mind az alap, mind pedig a
mesterképzést az ELTE PPK Pszichológia
szakán végeztem. Egyetemi pályafutásom
során mindig is aktív szerepet vállaltam a
hallgatói közéletben. Évekig mentorként
és animátorként is tevékenykedtem, két
éven keresztül egyrészt a PPK HÖK Külügyi
Bizottságának Főmentori, másrészt az
ESN ELTE Rendezvényszervező pozícióját
betöltve aktív szerepet vállaltam a karra
érkező külföldi hallgatók, és a kiutazni
vágyó magyar hallgatók segítésében,
érdekképviseletében. Az elmúlt évek során
olyan tapasztalatokra és élményekre tettem
szert HÖK-ösként, amelyeket szeretnék
kamatoztatni a doktori képzés során is,
mint a PPK DÖK tagja.

Lendvai Lilla, a Pszichológiai
Doktori Iskola Szocializáció és
társadalmi folyamatok programjának
elsőéves hallgatója, korábban az ELTE
IPPK mesterképzésén tanultam. A
tudományosság mellett fontos számomra
a közösségszervezés, valamint az önkéntes
munka, melyet szakkollégistaként is
gyakorolhattam. Fontos számomra az
emberi jogok képviselete és védelme, a
többségi társadalom érzékenyítése, ezért
egyetemi programokon szenzitivitás
tréningeket is szervezünk. Egyetemi éveim
során rendszeresen részt vettem az Ünnepi
Vásár megszervezésében, és a jótékonysági
adománygyűjtésben. Többek között ezeket
a hagyományokat szeretném DÖK tagként
erősíteni és folytatni.
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Nagy Andrea vagyok, elsőéves
ösztöndíjas hallgató a Neveléstudományi
Doktori Iskola Pedagógiatörténeti
Programjában. Mind az alapképzést,
mind a mesterszakot a PPK-n végeztem,
előbb pedagógia alapszakon, majd
neveléstudományi mesterszakon. Már
ezen évek alatt is kivettem a részemet a
hallgatói közéletből, illetve hallgatótársaim
képviseletéből. Tagja voltam a Delegált
Körnek, két évig demonstrátor voltam a
Pedagógiatörténeti Tanszéken, és szintén
két évig a PersPeKtíva főszerkesztőjeként
tagja voltam a Hallgatói Önkormányzatnak
is. Ezt a közösségi aktivitást szeretném a
doktori képzésem során folytatni.

Verderber Éva vagyok,
elsőéves ösztöndíjas doktorandusza a
Neveléstudományi Doktori Iskola TanításTanulás alprogramjának. Ezzel a tanévvel
kezdtem meg hetedik évemet mint PPK-s
hallgató, hiszen a pedagógia alapszak
után Intézményfejlesztést tanultam a
Neveléstudományi MA keretén belül. A
közösségszervezés és érdekképviseleti
munka eddig is fontos szerepet játszott
az életemben, előbb animátorként és
delegáltként, később a HÖK tagjaként,
majd annak elnökeként vállaltam aktív
szerepet a Kar hallgatói életében. Mindezen
tenniakarás a doktori képzéssel nem múlt
el, ezért vállaltam feladatot a PPK DÖK
tisztségviselőjeként.
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ISMÉT KÖRBE GYŰLTÜNK!

c

SZAK-MAI

Idén ősszel (november 13-án) is megrendezésre került
a KÖRBE-Környezetpszichológiai Beszélgetések Dr. Dúll
Andrea, habilitált egyetemi docens, az ELTE PPK Gazdaságés Környezetpszichológiai Tanszék vezetője, illetve Juhász
Judit, az egyetem Phd hallgatója szervezésében. Ez
alkalommal a körüljárandó téma a fa volt, így a konferencia
címe: Fa-Jel-Kép lett. Az eseményen segítőként vettem
részt, de szerencsére sok előadásba bele tudtam pillantani,
és nagyon izgalmas tapasztalatokat szereztem.

Dúll Andrea megnyitó beszédét követően a fa
környezetpszichológiai jelentéséről tartott előadást,
melyhez szorosan kapcsolódott S. Nagy Katalin
művészettörténész prezentációja. A fa szimbolikus
jelentését mutatta be a különböző művészettörténeti
koszakokon, és műveken keresztül. Kiemelte, hogy a fa azért
annyira különleges szimbólum, mert mind az életnek, mind
a halálnak a jelképe egyben. A következő blokkban Eplényi

Anna tájépítész beszélt a fa jelentőségéről a tájépítészetben.
Nagyon sok mindenre kitért az előadásban, köztük a Jane
Austen regényéből, a Büszkeség és balítéletből ismert
Pemberleyre is, ami az angol birtok tipikus változata volt,
és a fák elöl sűrűn és sötéten takarták a vidéket, míg a
kastélyhoz közeledve egy ritkásabban és világosabban
álltak. Ami ezután következett, nagyon újszerű volt, és sok
érdeklődőt vonzott. Lippai Edit környezetpszichológus
és játékfejlesztő beszélt a fa szimbólumról a különböző
fantáziavilágokban, kezdve A Gyűrűk Urától, a Harry
Potteren át, a Trónok harcáig. Különös figyelmet szentelt
az elfeknek, amelyeknek több fajtájuk ismert, illetve még
az emberekkel is keveredhetnek, emellett több internetes
szerepjátékban is megjelennek. Ennek kapcsán meglepő
fordulat következett be az előadás menetében. Váratlanul
gonosz elfek jelentek meg, és elrabolták az előadót, akiről
azt állították, hogy ő a fa evilági őrzője. Még a közönséget
is mozgósítaniuk kellett a jó elfeknek, hogy kiszabadítsák.
Ehhez különböző varázsköveket hívtak segítségül. A
közönség könnyen vette a lapot, és lelkesen váltak
megmentővé. Miután a szerepjáték a jók győzelmével
végződött ismét egy kis pihenő következett.
A Hello Wood kezdeményezés társalapítója és
kurátora, Pozsár Péter érkezett egy nagyon izgalmas
prezentációval, melyben főleg a képeké volt a főszerep,
melyeken teljes mértékben a fa állt a középpontban. Első
alkalommal, mint említette, az egész a véletlen műve volt.
Körülbelül tizenöten voltak az első táborban, ahol fából
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kellett alkotniuk a résztvevőknek, majd évről évre
nőtt a létszám és a lelkesedés. Éjjel-nappal zajlott
a munka, miközben szoros barátságok köttettek
a résztvevők között, és mindig voltak visszatérők,
nem csak az építészet, de a grafika, a fényképészet
és a filmkészítés területéről is. De itt, abban az egy
hétben, mindenki csak a fával foglalkozhatott.
Létrehozták a Reflekt Studio Nonprofit Kft-t, ami
szociális építészettel foglalkozik. Projektjeiknek
nagy sikere van, főleg az elmaradottabb
területeken. Nagyon hasznos a tevékenység, amit
folytatnak, az egyik faluban például befejezték a
húsz éve elkezdett kilátót. Hihetetlen alkotások
születnek a kezeik alatt.
Az előadás után Dúll Andrea néhány szóban
köszönetet mondott a vendégeknek, a segítőknek,
és a szervezőknek. Majd mindenkit buzdított, hogy
a következő, tavaszra tervezett konferenciára is
látogassanak el.
Mindig nagyon jó részt venni a KÖRBE
konferencián, akár előadóként, akár segítőként.
Mindenki számára érdekes lehet, nem csak
pszichológusok vesznek részt rajta, hanem
építészek, designerek, orvosok, és még sok más
területről érkezők is. A környezetpszichológia
mindenkit érintő ügyekkel foglalkozik, szóval
ha az eddigi évek alatt nem vettél részt a
hagyományteremtő jelleggel -2013 tavaszáninduló konferencián, akkor remélem, hogy
felkeltettem az érdeklődésedet, és tavasszal Te is
csatlakozol a KÖRBE!

László Andrea

OPTIKAI CSALÓDÁS
Amikor életünk során nehezebb helyzetbe
kerülünk – elválunk, szakítunk, elbocsátanak
a munkahelyünkről – sokszor első dolgunk a
kezdeti sokk után, hogy végre kicsivel több időt
szánunk magunkra, és több energiát fektetünk
a társas kapcsolatainkba. Elővesszük elménk
polcán porosodó terveinket, kicsit megállunk,
és végiggondoljuk életünk eddigi alakulását.
A volt párunk, vagy volt kollégáink pedig
meglepődve konstatálják, hogy milyen jól nézünk
ki: fiatalosabbak, energetikusabbak vagyunk,
elköltöztünk, lefogytunk, izmosodtunk, más lett
a frizuránk – szóval határozottan jól érezzük
magunkat a bőrünkben.
De miért várjuk meg oly sokszor azt a nagy
pofont, amitől úgy elterülünk, hogy sajgó térddel,
csapzottan, remegve indulunk el a változás útján?
Miért kell megvárnunk azt az utolsó, kijózanító
cseppet, ami után már nincs tovább maradás?
Tenni bizony nagyon nehéz, bár legtöbbször
pontosan tudjuk, hogy mit kellene tennünk.
Barátaink panaszait rosszalló fejcsóválással
hallgatjuk, és nem értjük, hogy miért nem hagyja
már ott bunkó, nemtörődöm párját, miért nem
vált már munkahelyet, meddig nyöszörög még,
amíg végre lép, elköltözik, jelentkezik arra a
tanfolyamra, és a többi. Tudjuk, ő is tudja, és
mégsem történik semmi. Nem jön a lendület.
Hiszen tenni mindig nehéz, magunkért tenni pedig
óriási kihívás. (Nem, ez nem a fészbúkos kihívások
sorát bővíti, itt bizony nem kell meghívni senkit,
hogy csinálja utánunk – maguktól fognak jönni.)
De honnan jön akkor a lendület? Mit tehet az, aki
még csak „vár” arra a pofonra?
A vizualizáció, vagyis amikor részletesen
elképzelünk
valamit,
nem
áll
távol
a
mindennapjainktól. Mindenki szokott tervezgetni
– ha úgy tetszik álmodozni –, képszerűen maga
előtt látja, amire vágyik, illetve sokszor azt is,
amire nem vágyik, amitől kifejezetten tart (például
egy állásinterjú vagy egy első randi előtt sokszor
félünk, hogy lebőgünk, nem tudunk jól helytállni
vagy a fogunk közé ragadt salátával igyekszünk
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bájosan mosolyogni). Ez utóbbi gondolatok
olyan hívójelekké alakulhatnak át, hogy amint
rátérnek a szakmai kérdésekre, vagy kihozzák az
ételt, rögtön aktivizálják szorongó érzéseinket,
és elkezdünk bénázni – valós ok nélkül, hiszen
mindez agyunk szüleménye. Ezek a gondolatok
nem ismeretlenek senki előtt, megszabadulni
viszont nem lehet (legalábbis nagyon nehéz)
tőlük. DE! Átformálni lehet őket. Egy állásinterjún
is nyugodtan kérhetünk magunknak egy
percet, hogy megnyugodjunk és összeszedjük a
gondolatainkat, majd magabiztosan folytathatjuk
tovább. Egy randin pedig jót nevethetünk azon a kis
zöld salátadarabkán, amitől vidámnak és lazának
tűnünk, és egy pozitív élménnyel pecsételjük meg
az első közös alkalmat, amire később jólesően
emlékezünk majd vissza.
De most kanyarodjunk vissza a gondolatok
erejéhez. Tudjuk: ha sokat gondolunk valamire,
bevonzhatjuk. Ennek alapja az önbeteljesítő jóslat,
vagy más nevén a Pygmalion-hatás, melynek
lényege, hogy ha valamilyennek látnak minket
mások, akkor egy idő után a viselkedésünket is
úgy fogjuk alakítani, hogy megfeleljünk az ő általuk
alkotott képnek. Ez saját magunkkal szemben is
megállja a helyét: ha sokat gondolunk valamire
és egy idő után elhisszük, hogy ez megtörténhet
velünk, akkor cselekedeteink úgy fognak változni,
hogy a végén valóban be is következik.

c

nincs is ott. Ki hány sötét foltot lát a fehér csíkok
kereszteződéseinél? Elárulom: egy sincs. Most
már tudjuk az igazat, látjuk még a sötét foltokat?
Igen, látjuk. Ez az elménk játéka. És elhisszük neki,
mert akárhogy erőlködünk is, látjuk. Ha látjuk,
akkor pedig van. Mi lenne, ha ilyen valóságosnak
élénk meg „mentális illúziónkat” is? Ha elhinnénk,
hogy ez meg fog velünk történni, hiszen látjuk
magunkat, amint átéljük. Érezzük a zsigereinkben
azt a jól eső érzést, amikor bekövetkezik. Halljuk
az elismerő mondatokat. IGEN! Megcsináltam!
Egyenes háttal, magabiztosan és vidáman látom
magamat a képzeletemben, és büszke vagyok
arra az önmagamra, mert ő már ott van, elérte, és
nahát, tényleg milyen boldog, szinte az arcomon
érzem a mosolyát. Vagyis a mosolyomat. Itt érzem
és most érzem, ebben a jelenben, az én jelenemben,
ahonnan nekiindulok. Éreztem mi vár ott rám, és tudom,
hogy megéri a küzdelem. Ha elfogy a lendületem, csak
„bekukkantok” ismét a saját filmembe, és erőt merítek
a vágyott önmagam boldogságából, elégedettségéből.
És megyek tovább.

Saját valóságunk tehát az én akaratától
és vágyaitól áthatott lelki képződmény, amely
önigazoló módon visszahat ránk. Igyekezzünk
nyitottak lenni, és engedjük be ezt az élményt.
Ez a legfontosabb, amit magunkért tehetünk.
Mindenekelőtt pedig fogadjuk el, hogy ezt
kizárólag MI tehetjük meg.

nikki

A vizuális illúzió, vagy optikai csalódás abban
különbözik a vizualizációtól, hogy az észlelt
képek nem felelnek meg az objektív valóságnak,
vagyis egy olyan dolgot látunk, ami igazából
9

Perspekt+şva 2015. 12. +ęvf. 3. sz+ím .indd 9

2015.01.12. 9:34:17

c

Szak-Mai

KÖSZ! – MIT
KÖSZÖNSZ?
Szabad ideje mindenkinek van – így indokolta
a KÖSZ!, hogy miért volt érdemes november 17-én
a Kazy aulába látogatnod. Udvarias mozaikszó, de
valójában a Szakkollégiumi Őszi Ismeretterjesztés
című program fedőneve. Az ELTE Illyés Sándor
Szakkollégium évente megrendezett szakmai
napja idén a szabadidő eltöltése köré szerveződött.
A kérdés csak az, hogyan fért bele Gandalf, egy
kis babzsák-kviddics és a passzív koncentráció
egyetlen napba? A végén mindenki garantáltan
hullapózba vágta magát…
A rendezvény Lénárd Sándor szakkollégiumigazgató
köszöntője
után
Séllei
Beatrix
előadásával kezdődött, aki pszichológusként és a
Gerincjóga Klub alapító tagjaként a lelki jóllét, az
optimizmus és a mozgás egészségjavító hatásairól
beszélt. Téma, amiről sokat hallani manapság,
tanulságait mégsem mindig sikerül beépíteni
mindennapjainkba. Az előadás után Beatrix
oktatótársa, Csák Gergely invitálta feltöltődésre
azokat, akik kedvet kaptak a gerincjógához.
Akik otthon felejtették a matracukat, mert a
munkamánia vagy épp a kapunyitási pánik réme
kergette őket idáig, azoknak biztató menedéket
jelentett a Profession.hu munkatársa által tartott
előadás a kedvező állásajánlatok felkutatásának
módjairól. Zsédely Krisztián, aki Magyarország
vezető állásportáljának értékesítési és toborzási
csapatát irányítja, hasznos tippekkel látta el a
résztvevőket. Nyilván mindenki arról álmodik,
hogy az iskola elvégzése után élete hátralevő
részében folyamatosan flow-t él majd át, mert
munkája során azt csinálja, amit szeret és amiben
kiteljesedhet, ráadásul még pénzt is keres vele.
Lehetséges ez? Állítólag igen, csak mint a legkisebb
királyfi, szerencsét kell próbálni. Azért nem árt egy
kis önismeret, mert már Seneca, a HR szakma és
az egyéni fejlesztési terv ősatyja is azt mondogatta,
hogy semmilyen szél sem kedvező annak, aki nem
tudja milyen kikötőbe tart…

A hobbik és a pihenés mindenki számára
elérhető védőpajzsok a nehézségek és a stressz
ellen. Szerencsére nem vagyunk egyformák és
ezért aktivitási szintünk, pihenési módunk is más.
Vannak, akiknek egy kellemes erdei séta, mókusok,
gombák meg hegyek jelentik a kikapcsolódást,
mások inkább hangos zenére táncolva vezetik
le a szorgalmi időszak vége felé tapasztalható
„a Neptun szerint máris vizsgajelentkezés
van” halogatási stresszét. Így vagy úgy, néha
mindenkinek muszáj lazítania, és erre a
hétköznapokban egészen egyszerű módszerek
állnak rendelkezésünkre. Zsigmond Orsolya és
Katonai Enikő Rózsa a relaxációs technikákról
tartott előadást, Magyaródi Tímea pedig autogén
tréning gyakorlat vezetésével gazdagította a
programok sorát. Az eljárásnak hangzatos neve
mellett másik fő pozitív tulajdonsága, hogy
orvostanilag kiválóan megalapozott relaxációs
módszer, melyben a feszültségoldás az úgynevezett
passzív koncentráció révén valósul meg, ami
olyan, mintha az utolsó utáni gondolatunkat is
elengedve kiürítenénk elménket (#okklumencia),
ezáltal saját belső energiáinkat mozgósítva
testünk öngyógyító mechanizmusait aktiváljuk.
A módszer lényege, hogy céljaink megvalósítását
nem görcsös problémamegoldással, hanem
pszichés és testi ellazulással érjük el.
Aki amúgy is eleget meditál a könyvtárban,
így most kicsit aktívabb programra vágyott,
részt vehetett Bányai Sándor a kalandok
és
ismeretszerzés
határait
összemosó
élménypedagógia foglalkozásán. A pedagógusok
eszköztárát izgalmasan kiegészítő technika arra
épül, hogy a komfortzónából való kimozdítás
által a tanítványokat saját tapasztalataik és jó
hangulatuk felhasználásával tegye motiválttá az
ismeretszerzésre. A játszva tanulás senki számára
sem ismeretlen fogalom, hatékonysága már csak
szórakoztató jellegénél fogva is garantált. Az
élménypedagógia hazánkban is nagyreményű
alternatívája és kiegészítője a hagyományos
oktatásnak. Ezen a foglalkozáson az egyik játék
során előkerültek babzsákok és kosarak, a cél 3, 5
és 7 méterről célba dobni bekötött szemmel vagy
háttal állva, mindegyik teljesítésért más-más pont
járt.
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Az élménypedagógián tapasztalt tesióranosztalgia hangolta a résztvevőket Pulai-Kottlár
Gabriella és Bernhardt-Torma Noémi előadására
a sport és pszichológia összefonódásáról. Elég
sokat hallani a mozgás és a feszültségoldás
kapcsolatáról, ennek megfelelően kaphattunk
tippeket a profi és kedvtelésből űzött sportok
lélektanához. Kiderült, hogy sokan a mozgás
ötletmagzata és a tényleges tevékenység
megvalósítása között, már a fontolgatás fázisában
megrekednek, és inkább a startlapjatekok.hu
„Sport” opciót választják.
Ha már internet, akkor a digitális világ
sem maradhatott ki a szórakozás platformjai
közül. A digitális kultúra szakértője, Rab Árpád
olyan szavakat használt, mint multitasking
és konvergencia, amelyek a mediaeszközök
habzsolására utalnak egy virtuális valóságban
jól tájékozódó, modern generációban. Ez valami
olyasmit jelent, hogy a hétvégi top 30 slágerlista
hallgatása közben benyomod a TV-t is, mert
éppen előbb posztolta valaki Facebookon, hogy
valamelyik haverod benne van egy vetélkedőszerű
valóságshowban és ezt mobilon beszéled meg
apukáddal. Érdekes gondolat, hogy a telefonjaink
okosabbak, mint mi, és ezért sosem hagynak
minket offline. Összemosódik a netes szórakozás
és a munka fogalma, mert a Facebookra még a
legszorítóbb határidők nyomása alatt is lesz idő.

c

megjelenítésével egyértelmű értékközvetítők.
Szeretjük a hősöket, értjük, miért és ki ellen
küzdenek, ráadásul tudjuk, hogy a jó győzni fog,
mert rendelkezésére állnak olyan képességek,
amelyeket az ember elképzel magának, amikor
mindenhatóságról ábrándozik. A Trónok harca
sorozat valahogy kimaradt ebből a felsorolásból,
ezért felmerült kérdésként, hogy az úgynevezett
kollektív tudatban gyökeredző állandósult
értékeink változhatnak-e? Hiszen legalább annyian
értik a Lannisterek és Starkok kusza történeteit,
mint ahányan megnézték a „taking the hobbits
to isengard” című Youtube videót. Füzessy Tamás
szerint az embereket annyiféle inger éri, hogy
már nem elégítik ki őket az egyszerű igazságok.
A “jóságéhség” tehát megmaradt, de a tragikum,
az intrika és a mocsok megannyi rétege alatt rejlő
értékek kibányászása okozza az igazi katarzist.
A
rendezvény
várhatóan
jövőre
is
megrendezésre
kerül
hasonlóan
érdekes
előadásokkal és programokkal, ahova a szervezők
várnak szeretettel minden gondolatébresztésre
nyitott érdeklődőt!

sziaivett

A hálózat fogságában azért akadnak
(szerencsére nem kevesen), akik még élvezik
az ódivatú lapozgatást és a könyvszagot. Ők
csillogó szemekkel ültek be Füzessy Tamás
előadására, aki a magával ragadó Tolkien világ
sikerének titkos összetevőiről mesélt. Érezhető,
hogy A Gyűrűk Ura és A babó egy egészen
monumentális dimenzió kiragadott szemelvényei.
Tolkien a fantasynak nevezett műfaj határait a
modernkori mitológia felé szélesítette ki, azáltal
hogy teremtett egy egészen újszerű dimenziót,
saját nyelvvel, történelemmel, kultúrával és ezzel
életre hívta Középföldét, vagyis a mai Európa
régmúltját. Ezek a mesék osztoznak a 20. század
nagy sikertörténeteivel (Harry Potter sorozat,
Csillagok háborúja, Narnia krónikái) abban,
hogy hagyományos archetípusaink letisztult
11
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AMERIKÁBÓL JÖTTEM...

Amikor el kezd hiányozni az összes csapatdal, sőt
még a Call me maybe is...
Amikor a téli kabátodra nincs is olyan hamar
szükség, mert 1-1 nyári este megtanultad milyen is, ha
tényleg fázol…
Amikor az „úgy leugranék a tóra vízisíelni” mondat
miatt furcsán néznek rád…
Vagy amikor a tábori pólód és melegítőd, hirtelen
normális, mindennapi viseletnek számít…az utcán is…
Ha ezek meglesznek jövőre ilyenkor, valamit tuti jól
csináltál. Hogy miért is mondom ezt?
Én épp itt tartok .

Tavaly ilyenkor vágtam bele a C amp Leaders
programba. Az első lépés az volt, amikor felfedeztem a
programot és megismerkedtem vele a tájékoztatón, a
második lépés pedig, amikor fotózkodtam a Szabadság
szoborral.
Na jó, azért volt közte pár dolog, de eszméletlenül
felgyorsulnak az események, miután a döntés
megszületik: megyek Amerikába! Onnantól kezdve a
papírmunka, az interjúk és a sok vizsga már gyerekjáték
volt, a legnagyobb gond a bőrönd! Akármi történik, az a
bőrönd akkor is kicsi marad.
Viszont miután az összes kötelezőt letudtam, egyszer
csak megérkeztem a táborba, és megkezdődött maga a
munka. Idén a konyhán dolgoztam, ami elsőévesként a
legjobb döntésem volt, mert itt mindig történt valami
mókás. Kajacsaták, fogszabályzó keresések a kukában,
főzőtudásunk csiszolása az Oreo feldolgozásához és
sorolhatnám. Persze itt sem csak munkából állt a világ,
12
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napközben egy-egy étkezés között volt időnk belevetni
magunkat a tábor életébe, vagy akár pihenni, Skype-olni
az otthoniakkal. Az estéink pedig egytől egyig szabadok
voltak és ilyenkor jöhettek a megérdemelt csapatépítős
programok.
Azt hittem ennél a két hónapnál már nem is lehet
jobb. Pedig még csak ezután indultunk el felfedezni
az Államokat. Minongban fagyiztam a Scoopban,
Minneapolisban néztem baseball meccset, Milwaukeeban sétáltam a tóparton, Chicagoban álltam a Skydecken,
New Yorkban ebédeltem a Szabadság szobor lábánál.
Ezeket sose mondhattam volna el magamról, ha nem
vágok bele ebbe az egészbe pont egy éve.
Az indulásom előtti délutánon itthon ültem a
bőröndömön, amikor felhívtak a Camp Leaderstől, hogy
mindent bepakoltam-e, útlevél, vízum a helyén? És hogy
amúgy ne izguljak ám, minden rendben lesz, csak élvezzem
a nyarat! Akkor még egyáltalán nem gondoltam, hogy rá
két és fél hónapra sírva állok majd a Newark reptéren és
már akkor a 2015-ös nyarat fogom várni, de mégis. Ebből
is látszik, hogy én csak ajánlani tudom mindenkinek, aki ki
szeretné magát próbálni egy teljesen más környezetben,
szeretne örök emlékeket, barátokat gyűjteni, és nem
utolsó sorban szeretné átélni az érzést, amit szavakkal
nem lehet leírni.
Ha szeretnéd Te is kipróbálni mindezt, gyere el
egy tájékoztatónkra. Addig is további információk a
honlapunkon és facebookos fórumonkon is találhatók,
valamint minden felmerülő kérdésre bármikor válaszolok
én is, akár a reggeli kávéról a táborban, akár a pulcsik
számáról legyen is szó, keressetek bátran!

Lép Fanni
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MOMENTÁN TÁRSULAT: NULLADIK ÓRA
Mi jut először eszetekbe, ha azt mondom:
Nulladik óra? Feltételezem, hogy sötét, hideg,
morcos emberek , álmos tekintetek , kávé. Nos, én
is így voltam ezzel, amíg el nem jutottam október
elején a Momentán Társulat Nulladik óra című
improvizációs előadására , egy fordított világba
csöppentem, ahol az emberek vidámak hajnalban,
ahol az előadás előtt müzlit és banánt ehetsz, és
a színház reggel hétkor kezdődik.
A Momentán Társulat kilenc fiatalból áll, akik
civilben rendezők, producerek, dramaturgok, de van
köztük látványtervező és tréner is. Ahogy a honlapon
írják, amikor játszanak, nem számít, hogy kinek mi a
szakmája, hiszen olyankor ők imprószínészek.
A műfaj lényege, hogy semmi nincs előre megírva, a
színészeknek fel kell ismerni a helyzetet, amibe éppen
csöppentek, reagálniuk kell a másik cselekvéseire, és
ami a legfontosabb: együtt kell működniük egymással.
A társulat egyébként az interaktív improvizációs színház
hazai megalapítója, 2010-ben pedig megnyitotta saját
helyét, az Imprót. Több különböző előadásuk is van,
mindegyik a rögtönzésre és a nézők bevonására épül.
A közönség már az előadás kezdete előtt kapott
feladatot: ahogy megérkeztünk, egy cetlit nyomtak
a kezünkbe, amire egy olyan mondatot kellett
felírnunk, amit ha meghallunk, jó kedvünk lesz tőle.
Ezek később elhangzottak egy-egy jelenet során.
Ahogy a bevezetőben írtam, reggelivel vártak minket,
tehát mielőtt elkezdődött volna a játék, már mindenki
megitta a teáját és megette a müzlijét. Ezután jött egy
gyors reggeli torna, ami még a legálmosabbakat is
felébresztette, majd elkezdődött az egy órás reggeli
színház. A rögtönzött jelenetekben Nemes Takách Kata,
Tóth Barnabás, Kiskovács Attila és Harsányi Bence
vettek részt, a zenéről Piris László gondoskodott, a
műsort pedig Bódy Gergő vezette. Már a bemelegítő
jelenetek után egyértelmű volt, hogy profik állnak a pici
színpadon, hiszen gondoljunk bele: én csak felkeltem
és elmentem megnézni egy előadást, ők viszont
felkeltek, majd kiálltak a reflektorfénybe, és több tucat
álmos embert nevettettek meg hétfő reggel. Az előadás
során a fellépőknek különböző feladataik voltak,
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például dalok improvizálása, az általunk leírt
mondatok jelenetbe illesztése, vagy egy utált
főnök kifigurázása – persze játékosan.
Az emberek általában nem szeretik, ha
nyilvánosság előtt megszólítják őket, így vagyok
ezzel én is, akkor mégis megtisztelve éreztem
magam, amikor kihívtak a színpad elé, hogy a
társulat két tagja, Kiskovács Attila és Harsányi
Bence egy rögtönzött trubadúrszerenáddal
versenyezzen a kegyeimért. Mielőtt belekezdtek
volna, néhány kérdést tettek fel, igyekeztek,
hogy a dal a lehető legszemélyesebb legyen,
olyan volt, mintha ezer éve ismernének, pedig
csak fél órája találkoztunk.
A Nulladik órát mindenkinek csak ajánlani
tudom, hiszen a hétfő reggeli előadás hangulata
meghatározza az egész hetet. Számomra
azért volt nagyon különleges az élmény, mert
látszott, hogy a színészek is élvezik a játékot,
ők is meglepődnek egy-egy fordulaton, és hogy
tényleg nem tudják, mit tesznek a következő
pillanatban.

Fruzsi
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MI IS AZ A BOULDER MÁSZÁS?

SPORT

Az egyetem számos lehetőséget nyújt, hogy
a hallgatók (akár kreditekért) hasznosan töltsék
szabadidejüket, kikapcsolódjanak és sportoljanak. A
Neptunban egyszerűen rákereshetünk a „VTN” kóddal
a szabadon választható sportokra, és megtalálhatjuk a
számunkra legkedvezőbbet. Én már régóta szerettem
volna kipróbálni valamilyen extrém sportot, ezért
idén a falmászásra esett a választásom. Vannak
különféle változatai, itt elsősorban a boulder mászásra
van lehetőség, ami biztosítás nélküli mászást jelent
alacsony magasságokban. Ilyen helyeken leginkább a
traverzálás (valamilyen mértékű oldalirányú mozgás a
falon) jellemző. Eleinte még bizonytalan voltam, mert
egy addig ismeretlen helyszínen, a XI. kerületben a
Budafoki út 111. szám alatt, a Buda Plaza raktárterületén
helyezkedik el a terem, így féltem, hogy nem fogok
odatalálni, de szerencsére könnyen megtaláltam,
mert nagyon segítőkészek voltak a portások, amikor
mentem az első edzésemre. Mikor beléptem az ajtón,
egy hangulatos kis előtér fogadott, ahol minden
alkalommal mászócipőt kell bérelni, ami elég szoros
ahhoz, hogy ne tudjuk benne mozgatni a lábujjainkat.
Első alkalommal elég szokatlan érzés volt, de mikor
mászunk, akkor tényleg hasznos, hogy biztosabban
és stabilabban tudunk lépkedni. Emellett magnéziát is
ajánlatos bérelni, hiszen a falon lévő kisebb nagyobb
pontokról könnyen lecsúszhat a kezünk. Ez a porszerű
anyag felszívja a tenyér nedvességét, és megfelelő
tapadást biztosít.
Ezen a helyen két szinten, akár 60 fokban is áthajló,
nagy felületekben tört falfelületen több változatos
fogás és lépés segít minket a mászásban. Ha valahol
hibázunk vagy leesünk, nem probléma, hiszen egy 25
cm vastag, kemény habszivacsra érkezünk. A legelső
edzésen ez volt az első feladatunk, hogy megtanuljunk
helyesen leugrani a falról és sérülés nélkül érkezni a
szivacsra. Itt a legjobban egymásra kellett figyelnünk,
nehogy véletlenül ugrás közben ráessünk az alattunk
lévő társunkra. Minden edzésen a bemelegítés utáni
első feladatunk több leugrást végezni a szivacsra.
Azonban az edzés fő részét az teszi ki, hogy különböző
mászótechnikákat tanulunk, majd az oktató segítségével
elsajátítjuk azokat. Ilyenek például a hárompontos és
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kétpontos technikák (mind azonos, mind ellentétes kar
és láb alkalmazásával), illetve a sarkazás. Jelentésük,
hogy ha három vagy két pontunk van csak, amire
támaszkodhatunk, hogyan érdemes haladnunk. Fontos,
hogy ezeket a módszereket megtanuljuk, hiszen csak
így tudunk stabilan és biztosan a falon maradni. Amikor
alkalmazom őket, nagyon tetszik, hogy nem a gyorsaság
a lényeg, hanem a pontos kivitelezés és a gondolkodás,
előre tervezés. Mielőtt elkezdenék mászni, végig kell
gondolnom, hogy mikor hova teszem a lábam és hogy
melyik pontba érdemes kapaszkodnom. Az edzés
utolsó részében pedig kisebb csoportokban erősítő
és nyújtó feladatokat végzünk. Én ezeket szeretem a
legjobban, mert az erősítés hozzájárul ahhoz, hogy
állóképességünk fejlődjön. Így zajlik egy falmászó edzés
az Ujjerő Boulder teremben.
Az edzéseken kívül még más programokra is
lehet jelentkezni, például lehet amatőr vagy haladó
versenyeken indulni, sőt még sziklamászást és egyéb
kirándulásokat is szerveznek. Ilyen eseményeken
még nem vettem részt, de a későbbiekben nagyon
szeretném ezeket kipróbálni, jövőre pedig a haladó
falmászást tervezem tantárgyként felvenni.
Sokan visszatántorodnak attól, ha valami újat kell
kipróbálniuk egyedül. Én úgy gondolom, hogy meg
kell tapasztalnunk ezt is, és bele kell vágnunk abba,
ami igazán érdekel minket. Ha kezdetben egyedül is
vagyunk, később olyan barátokra tehetünk szert, akik
hasonló érdeklődéssel rendelkeznek, mint mi!

Ivi
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Lélekzet

LÉLEKZET

TÉLI VIRÁG

Kicsi az én kis kertecském
nincs is benne sok virág
nem is kell bele rengeteg
mert csak egy szálé a világ.
Nevelgettem, óvtam naponta
ezt a csodás kis csöppséget
benne látom munkám sikerét
a gyönyört, bájt, s szépséget.
Sietve rohant el az idő lova
kicsiny virágszálam felnőtt
teste vonzóvá formálódott
hiába esett rá téli hó és eső.
„Mondd, kihez fogsz menni
ha magányosnak érzed magad?
És mondd, kihez fogsz beszélni
ha minden más körülötted elfagy?”
„Eddig neveltelek, óvtalak téged
ezután is melletted maradok,
még ha nagyon fagyos lesz a tél
akkor is inkább veled fagyok.
Te vagy az életem, a mindenem
és jöhet jégeső fejemre bátran
én majd betakarlak karommal
hogy még szebb legyél a nyárra!”

Windt Ákos
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