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Első nap az oviban, az iskolában, a gimiben, az egyetemen, 

az új munkahelyen vagy bármilyen új közösségben. Izgalom, egy 

kis elveszettség, sok-sok ismeretlen arc, a  

„bárcsak már túllennék ezen”  érzés. Gondolom ezt a 

szituációt mindenki ismeri, és bár ki könnyebben, ki nehezebben 

szokik hozzá egy ilyen új helyzethez, az biztos, hogy az elején 

mindenkiben van egy kis egészséges izgalom. 

Az oviban nem emlékszem az első napomra, édesanyám 

annál inkább, mivel az óvónők azzal fogadták, hogy a kedves 

lánya megpróbált megszökni. Ne kérdezzétek miért, nem 

hisztiztem, nem sírtam, egyáltalán nem az maradt meg, hogy ez 

egy szörnyű nap volt az életemben, csak egyszerűen elindultam 

kifelé a nagyvilágba. Az általános iskolás első napomból is csak 

részletek maradtak meg, azt tudom, hogy nagyon vártam. Bár 

erre én nem emlékszem, anyukám szerint remegett a kezem, 

amikor először bekísért az iskolába, de próbáltam leplezni az 

izgalmamat. A gimi már annál menőbb volt, ott már nem kellett 

bekísérni a szülőknek és a nyári gólyatábornak köszönhetően már 

voltak ismerős arcok. Azért, amikor kiderült, hogy itt első nap nem 

csak a vakáció élményeiről fogunk beszélgetni, akkor mindenki 

egy kicsit megijedt és éreztük, hogy ez azért más lesz. Aztán jött 

a nagy váltás, egyetem, önállóság. Bevallom fél órával a kezdés 

előtt találkoztunk a Király utcában többen is, hogy el ne késsünk 

az első előadásunkról. Igen, ez már teljesen más volt, ugyanakkor 

mindenkiben megvoltak egy elsős gondolatai.  Milyen lesz? Hány 

ELSŐ NAPOK

N
APLÓ

embert fogok ismerni? Mennyire lesz más? Aztán hármat pislogtunk és elrepült az alapkézés, azon kaptam 

magam, hogy megint egy első napra készülök, új emberekkel, új tanárokkal és új helyszínekkel, mert az első 

előadásunk pont nem a jól megszokott IZU 216 biztonságos falai között volt. 

Azért is fogalmazódott meg bennem ez az egész, mert idén nyáron valamiért az átlagnál többször 

kerültem teljesen új társaságba, ahol mindig minden kezdődött elölről, a bemutatkozásnál és sokszor 

éreztem magam picit elveszve. Szerencsére mindegyik társaság nagyon befogadó volt és általában sokan 

voltunk újak és gyorsan egymásra találtunk. Tapasztalataim szerint ilyenkor sokat segít, ha akár ti is 

kezdeményeztek, mindenképpen legyetek nyitottak az újdonságokra és befogadóak, így gyorsan a csapat 

tagjává válhattok. Ha pedig ez nem megy rögtön, gondoljatok arra, hogy az első nap gyorsan elrepül és a 

második már nem is olyan izgalmas!

Sok sikert kívánok az évre minden elsőévesnek és persze azoknak is, akiknek az első nap, már csak 

halványan él az emlékezetükben!

Elődi Fruzsi
főszerkesztő
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Szeptember 18-án került megrendezésre Karunkon az első 

Mindenki segít nap és Jótékonysági Bál. Napközben a hallgatók 

különböző intézményekbe mehettek el önkénteskedni, pl. 

óvodákba, idősek otthonába vagy állatmenhelyre. A visszajelzések 

alapján ez a hallgatóknak nagyon jó élmény volt, az intézményeknek 

pedig sokat tudtak segíteni olyan feladatokban, amikre esetleg az 

ott dolgozóknak már nem jut ideje vagy energiája. A helyszínek 

abszolút pozitívan fogadták a kezdeményezésünket és nagyon 

hálásak voltak az ott dolgozó önkénteseknek, arra is volt példa, 

hogy egy kórházban külön palacsintát sütöttek nekik vagy 

az óvodában uzsonnával várták őket. Az önkéntesek sok-sok 

élménnyel és tapasztalattal térhettek haza, amit a Mindenki 

Segít Napon készített fényképek is bizonyítanak. Ezeket a fotókat 

volt lehetőségünk megnézni az esti Jótékonysági Bálon, ami 

ünnepélyesen zárta le ezt az önkéntes munkával eltöltött napot. A 

bálon a belépőért valamint a tomboláért fizetett összeget az Age 

of Hope alapítvány kapta, akik hátrányos helyzetű gyerekekkel 

foglalkoznak. Többek között adományokat gyűjtenek és táborokat 

szerveznek olyan gyerekeknek, akik ezt nem engedhetnék 

MINDENKI SEGÍT NAP ÉS 
JÓTÉKONYSÁGI BÁL
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Érintő

meg maguknak. A rendezvényen beszédett mondott Tóth Ákos, az Age of Hope alapítvány alapítója, 

Demetrovics Zsolt dékán úr és Baranyai Melinda főszevező is. 

A szevezők célja az, hogy a Mindenki Segít Nap és a Jótékonysági Bál is hagyománnyá váljon a 

PPK-n , ami látva a hallgatók lelkesedését,  valószínűleg sikerülni is fog. 
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Érintő

Idén szeptemberben 10. alkalommal került 

megrendezésre az ország egyik legjelentősebb 

tudományos ismeretterjesztő eseménye, a Kutatók 

Éjszakája. A rendezvényen Karunk is számtalan 

programmal vett részt. Akik a sportok és az egészséges 

életmód iránt érdeklődnek, részt vehettek a BEAC-on egy 

fittségi mérésen vagy kérdőíves és műszeres vizsgálat 

után képet kaphattak arról, hogy milyen a testük izom- és 

zsíraránya, valamint hogy ez mennyire áll összhangban 

azzal, amit a tükörben látnak. Mindeközben az Izabella 

utcában a látogatók a pszichológia számos területére 

nyerhettek betekintést. Volt környezetpszichológiai 

műhely, amely a nagyvárosi élet problémáit boncolgatta, 

meditáció labirintusjárás közben, előadás az ADHD 

kutatások jelenlegi állásáról, valamint sok más izgalmas 

workshop és beszélgetés. Karunk harmadik épületében, 

a Kazinczy utcában pedig a kávé- és teafogyasztás 

történetéről hallgathattak előadást az érdeklődők.

KUTATOK
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Érintő

facebook.com/elteppk

KUTATOK
EJSZAKAJA
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Érintő

A hagyományoknak megfelelően, a 2015/2016-

os tanévnyító ünnepségen kerültek átadásra a 

kari kitüntetések, amelyeket Demetrovics Zsolt 

nyújtott át a díjazottaknak. A Kar Arbor Vitae díjjal 

tüntette ki Dr. Faragó Klára professor emeritust és 

Dr. Bábosik István professor emeritust. Ezt a díjat 

azok a köztiszteletben álló személyek kapják meg, 

ARBOR VITAE DÍJ

FESZTIVÁLHANGULAT A MEGLEPETÉSEK 
ZÖLDELLŐ VÖLGYÉBEN

Valószínűleg elsőre senkit sem lep meg a hír, 

hogy augusztus végén ismét megrendezésre került 

a PPK gólyatábora. Az viszont annál inkább figyelmet 

érdemel, hogy milyen is volt ez a pár nap. A kar 

hagyományaihoz hűen, idén is egy meghatározott 

téma kísérte végig a tábort. Ezúttal karszalagokkal 

feltűzdelve adtuk át magunkat a fülbemászó 

dallamoknak és fergeteges pillanatoknak, vagyis a 

Psziget világának!

A titkok és izgalmas meglepetések már a 

kezdetektől elkísértek minket. A Keleti pályaudvar 

robosztus árnyékában, a hármas peron 

vendégszeretetét élvezve, pillanatok alatt összeállt a 

csapat, mind a tíz fesztiválra kész alakulat önfeledt 

lelkesedéssel indult neki az ismeretlennek. Habár 

az út hosszú volt, elhivatott csoportvezetőink egy 

pillanatra sem hagyták lankadni a hangulatot. 

A vonatút után már csak pár percnyi kanyargó 

buszozás maradt hátra és megérkeztünk a gólyatábor 

helyszínére, Bükkszékre. A hegyekkel körülölelt, fákkal 

és füves mezőkkel tarkított táj nem is lehetett volna 

alkalmasabb egy ilyen rendezvény befogadására. 

Tökéletesen harmonizált azzal az életérzéssel, amire 

mi, mint gólyák, egyre bátrabban mondhatjuk, hogy 

igen, ez a hamisítatlan PPK „feeling”!

Az elmaradhatatlan gólyaeskü után – az 

utazás fáradalmait hátrahagyva – lassanként sikerült 

csapattársaink nevét megjegyezni, és egyúttal 

akik életművükkel meghatározó mértékben járultak 

hozzá a karon végzett oktató-kutató munkához, 

valamint évtizedeken át fontos szerepet töltöttek be 

a PPK szervezeti működésben. Az idei év díjazottaival 

készített interjút a kari honlapon tudjátok elolvasni.

Forrás: ppk.EltE.hu

facebook.com/elteppk
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jobban megismerni egymást. Estére elkészültek 

a dallamos csapatindulók és a lobogó zászlók, 

kiadhattuk magunkból mindazt a kreativitást és 

lelkesedést, ami az egész napos aktivitás után 

még bennünk maradt.

A játékok befejeztével éjszaka elkezdődött 

a kötetlen buli, ahol az összes gólyának és 

szervezőnek lehetősége nyílt egy jót szórakozni. 

A PPK DJ-k minden este gondoskodtak a 

feledhetetlen légkörről és pörgő ritmusokról. Aki 

pedig a szédítő koreográfiák után pihenni vágyott, 

a tábortűz lángjai mellett talált megnyugvást. A 

„buszmegálló” színpadán fellépett még a sokak 

arcára mosolyt csaló Hulla Della elnevezésű Halott 

Pénz tribute zenekar és a hazai pszichedelikus 

rock egyik feltörekvő képviselője, a Middlemist 

Red is.

Az elkövetkezendő napokban számtalan 

változatos kihívás következett. A környező 

falvakban igazi kutatásba kezdtünk, és a helyiekkel 

sem szégyelltünk kapcsolatba lépni – legyen szó 

fűnyírásról, vagy épp csak egy kedves gesztusról. 

Az izgalmas feladatok közepette vigyáznunk 

kellett a megőrzésre kapott csapattojásunkra, 

olykor több, néha kevesebb sikerrel.

A borzongatóan szórakoztató éjszakai túra 

rejtelmeibe is belevetettük magunkat: egy igazi 

krimit kellett felderítenünk. A játékos feladatok 

megoldásával végül rájöttünk, hogy Kesha rabolta 

el szegény Britney Spearst.

A csapatépítő programok mellett az 

egyetem világát szintúgy jobban megismerhettük. 

Meghallgattuk Dr. Felvinczi Katalin dékánhelyettes, 

illetve Dr. Papp Lajos főosztályvezető lelkesítő 

beszédét is. A szakos tájékoztatók alkalmával 

pedig számos praktikus dologra rálátást nyertünk.

Érintő

9
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Érintő

A sportnap keretében a BEAC is ellátogatott 

a táborba, kreatív és sokszínű sportlehetőségeik 

jól megmozgatták a csapatot. Természetesen az 

elmaradhatatlan kviddics bajnokság is megrendezésre 

került, ez a pörgős játék valóban képes elvarázsolni 

az embert. Ha pedig még így sem találtuk volna elég 

színesnek a felhozatalt, a Color Party kellően festékbe 

borított mindnyájunkat.

A hajnalba torkolló szórakozás és a frissítő 

reggeli tornák váltakozásában a napok pillanatok alatt 

tovaszálltak. Felocsúdva láttuk, hogy míg kezdetben 

bátortalan mozdulatokkal utánoztuk az animátorok 

profi gólyatáncos mozdulatait, mire eljött a búcsú 

pillanata, mindenki magabiztosan énekelhette serény 

karlendítések közepette, hogy Apu vedd meg nekem a 

várost!

A Psziget által nyújtott barátságos és nyitott 

közeg megadta számunkra a lehetőséget, hogy a vicces 

játékok, beszélgetések és témák folytán átéljük azt az 

igazán vérpezsdítő élményt, ahogyan vadidegenek 

kedves ismerősökké válnak a szemünkben. 

Várakozásokkal teli, önálló emberekként érkeztünk 

meg, de hamar megtanultuk mit is jelent csapatban 

gondolkodni, együtt mozogni és cselekedni egy olyan 

különleges egyetemi világban, amely remélhetőleg 

hosszú évekre az életünk fontos részévé válik.

tomku GyörGy

facebook.com/elteppk

10
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A SZÍNHÁZAKBAN

11

Immár negyedik alkalommal rendezték meg a nagysikerű 

Színházak Éjszakáját, melynek alkalmából 27 fővárosi színház 

nyitotta meg kapuit a nézők előtt, kevésbé behatárolt keretek 

között mint általában. Volt ahol egészen hajnali kettőig 

szórakoztatták a színházszerető látogatókat. 

A programok idén is rengeteg embert vonzottak Budapestre, 

egészen távoli helyekről is érkeztek látogatók, hiszen baráti áron 

lehett bejutni a színvonalasabbnál színvonalasabb programokra. 

Ha valaki biztosra akart menni, az a korlátozott férőhelyek miatt 

regisztrálni tudott előre. 

Az esemény szervezői már a reklámozásba is sok energiát 

fektettek. Jó előre elérhető volt egy nagyon részletes programfüzet 

és kitűzőkekkel is népszerűsítették az eseményt. Emellett a 

szervezők interaktív videókat is készítettek, amelyekben maga 

a néző válthatott a szereposztások között egy számon belül, 

ahányszor csak akart. Már ezzel is előre vetítették azt, hogy 

a közönségnek is szerepet szánnak a különböző előadások 

lebonyolításában. 

Mi kis csoportunkkal az előre összeállított tervvel 

ellentétben, időnk nagy részét az Ódry Színpadon töltöttük. A 

150 éves Színház- és Filmművészeti Egyetem impro maratont 

szervezett, ami 15 órán keresztül tartott, és végig nagy 

lelkesedéssel álltak be a nézők a színészekkel, színészpalántákkal, 

rendezőkkel, dramaturgokkal együtt játszani és rögtönözni. A 

második évfolyamos zenés színészek bemutatója is fergetegesre 

sikerült. Amellett, hogy hihetetlen kórus hangzásukkal 

elvarázsolták a nézőket, még be is vonták őket. Népdalt kellett 

tanulnunk három csoportban, majd ezt bemutattuk egymásnak. 

Teljesen más jelleget adott annak az élmények, ahogy általában a 

színházban érezni szokta magát az ember. A Centrál Színházban 

Pokorny Lia tartott képzést a közönségnek, hogy hogyan is kell 

egy színházban viselkedni. Izgalmas koncentrációs gyakorlatokat 

tanultunk, melyekben arra is kitért a színésznő, hogy hogyan tudjuk 

teljes figyelmünket a színészekre fordítani. Játékosan próbálta 

bizonyítani azt, hogy igenis számít hogy milyen állapotban vannak 

azok, akik a sötétségben ülnek. Figyelnek-e, érdeklődnek-e, 

fáradtak-e? Mindenki nagy lelkesedéssel hajtotta végre a kért 

feladatokat. Eközben csapatunk másik fele a Radnóti Színházban 

facebook.com/szinhazakejszakaja
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Kult-óra

vett részt a Vers a la carte elnevezésű programon, 

ahol a színészeknek különböző instrukciókkal lehetett 

szolgálni, hogy hogyan mondják el az adott verset. 

Tatjana levelétől kezdve, Juhász Gyula Anna örök 

című verséig lehetett hallgatni a széles repertoárból. 

Az este egyik legjobb élménye szintén a Radnótiban, a 

Radnóti Bár volt, ami egy zenés szórakoztató műsort 

takar. Pál András sziporkázott a házigazda szerepében. 

A színház alapvetően prózai arculata ellenére a 

színészek énekesi tudásukat is megcsillogtathatták a 

rendhagyó estén. Akinek egyébként ez nem tartozik 

a profiljába, az színészi képességeivel kompenzált, 

így az este nem csak szórakoztató, hanem roppant 

igényes, és néhol megható is volt. 

Az Örkénybe és a Vígszínházba is szerettünk 

volna eljutni, de a programok átfedésben voltak 

egymással. Szerencsére színházszerető ismerőseimtől 

azért ezekről is sikerült információt szereznem. A 

Víg, mint a főváros egyik legnagyobb színháza, ismét 

teltházzal töltötte az estét. Az Össztánc vonzotta 

a legtöbb embert, hiszen ott akár a színpadon is 

állhattak a résztvevők, de Venczel Vera meséit is 

szívesen hallgatták. Az Örkény Színházban, Örkény 

István egyperceseinek felolvasása is érdekfeszítőnek 

bizonyult, főleg, hogy nem magyarul, hanem különféle 

idegen nyelveken zajlott. Az Autómentes Nappal 

együttműködve, az Operaház és az Operett Színház 

az épületek előtti utcarészen is állított fel színpadot, 

így a járókelők, vagy az éppen a környéken vacsorázók 

is élvezhették a műsort.

A többi társulat programjai is sikerrel 

zárultak. A nézők elégedetten távozhattak kedvenc 

színházaikból. Ki-ki kedve szerint válogathatott, 

hogy hol, kikkel, aktívan vagy passzívan, mikor és 

meddig szeretné jól érezni magát ezen az estén. Az 

évad előadásaira kedvezményes jegyeket is lehetett 

vásárolni, ami szintén sokat nyomott a latban.  A 

program részben azért is nagyon jó kezdeményezés, 

mert a fiatalokat is bevonzza, újabb rétegeknek nyitja 

meg a színház világát. A művészek és a szervezők is 

lelkesedéssel dolgoztak az eseményen, és igyekeztek 

minél gazdagabb élményt nyújtani. Már most lehetett 

nyerni a jövő évi Színházak Éjszakájára belépőt, tehát 

egy év múlva szeptemberben ismét várni fogják a 

nagyszámú közönséget, hogy Budapest utcáit járva 

színházról színházra népszerűsítsék a kultúra ezen 

formáját. 

lászló AndrEA

ÖNKÉNTESKEDÉS
Elsősorban tisztázni szeretném az „önkéntes 

munka” fogalmát. Az önkénteskedés olyan 

tevékenység, amit egyedül vagy csoportosan, 

rendszeresen vagy alkalmanként a világ bármelyik 

pontján a közös jó érdekében, saját akaratodból 

végzel bármilyen anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Ha 

felteszed magadnak a kérdést: önkénteskedtem – e 

már , remélem nem az jut eszedbe, hogy még nem.

Lássuk mik is számítanak önkénteskedésnek. 

Például szedted már fel valaki után a szemetet? 

Segítettél egy idős hölgynek vagy úrnak a csomagjával? 

Esetleg sétáltattad valaki kutyáját, mert neki nem 

volt rá ideje? Ha bármelyikre is igennel válaszoltál 

vagy nem is ilyen, de hasonló helyzetben valaki 

segítségére voltál minden ellenszolgáltatás nélkül, 

akkor bizony Te magad is megtapasztaltad már mi is 

az az önkénteskedés!

 A nyáron a Bátor Tábor Alapítványnál illetve a 

Dunakanyar Ifjúságért Alapítványnál volt szerencsém 

önkéntesként dolgozni. A kettő sokban különbözik, 

de nagyon élveztem és csak ajánlani tudom. A Bátor 

Tábor Alapítványnál adminisztratív, koordinációs, 

újságírói és különböző fordításokkal kapcsolatos 

feladataim voltak. Diákok tapasztalatait olvashattam 

a táborról, az ő véleményükről írhattam cikket mind 

angol, mind magyar nyelven a weboldalukra. Ezek 

mellett részt vettünk a Vivicittán, ahol saját standot 

építettünk, szórólapokat osztottunk, az érdeklődőket 

segítettük eligazítani a táborral kapcsolatos tudnivalók 

világában, illetve a sportolóknak és az alapítványért 

futóknak tartottunk bemelegítést a hosszabb 

távok lefutása előtt. A rendezvényeken kifejezetten 

koordinációs feladatokat láttam el, tudnom kellett 

kinek hol a helye és gondoskodnom kellett róla, hogy 
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ott is legyenek akkor, amikor kell. Egy ilyen eseményen körülbelül 

15-20 ember igazgatása nem tűnne nehéz feladatnak, azonban a 

több ezer látogató, versenyzők segítése és egy kis shop irányítása 

mellett elég mozgalmas feladatnak sikeredett.

 A Dunakanyar Ifjúságért Alapítványnál a Cserkész Szövetség 

munkáját segítettem. Velük évente megyünk el táboroztatni az 

erdő közepére, 150 gyerkőccel. Már a tábort megelőzően, hosszan 

elnyúló éjszakák során beszéljük meg a napi víz és étel beszerzést, 

illetve két hétre fix szabadtéri- és eső-programokkal kell készülnünk, 

amikre a tartozékokat egy teherautóba tudjuk leszállítani, a 

sátrakkal együtt. Ez a munka minden szempontból különbözött 

az előzőtől, hiszen itt teljesen nomád körülmények között kellett 

megoldanunk mindent. Fürdő sátrat, konyhát kellett kiépíteni, 

altáborokat kijelölni a kicsiknek, majd nekik is segíteni, az asztalokat, 

székeket mind saját kezűleg alakítottuk ki fából és spárgából. 

Naponta egyszer mentünk ki a kocsival, reggel hatkor, behozni 

egy napra elegendő ételt és vizet. Ezek után jött a reggeli torna, 

majd segíteni kellett a reggeli elkészítésében. Ekkor következett a 

délelőtti program lebonyolítása, majd ebédhez készülés, délutáni 

program és vacsorakészítés. Végül az est fénypontja  az volt, amikor 

tábortüzet gyújtottunk, ahova különböző produkciókkal lehetett 

készülni a nézők szórakoztatására. Itt voltak felelősök, akik egy 

alap történetet találtak ki a tűzhöz, ők adtak címeket a többieknek, 

ami alapján kitalálhatták, hogy mit is adjanak elő. Minket, nagyokat 

a tűz után még egy esti megbeszélés várt, mindig a következő nap 

letisztázása miatt. Tehát itt reggel hattó,l úgy hajnali 1-2-ig talpon 

kell ám lenni, és töretlenül vidáman programot tartani, vagy éppen 

az aznapi ételek elkészítésében segédkezni!

 Mindezek után felteheti az ember a kérdést, hogy megéri 

ez? Miért öljek bele ennyi energiát, ha nem is kapok érte pénzt? 

Sőt, nekem kell fizetnem, hogy ott legyek? Hát, ahogy meglátom 

egy kisgyermek arcán a mosolyt, látom, mennyire jól érzi magát, 

ne adj isten kapok egy ölelést és megköszöni, hogy különlegesnek 

érezhette magát ebben a közegben, egy ilyen pillanat számomra 

többet ér akármennyi pénznél. Szemét felszedésnél, az a pillanat 

mikor látom, hogy mennyivel szebb lett a környezet, vagy egy idős 

hölgy szemében látni a köszönetet, mert segítettem neki vagy 

átadtam a helyem. Erről szól az önkénteskedés, elvárás nélkül 

adni, és látni az élet apró örömeit benne. Ezt nem szabad, hogy 

tehernek érezze az ember, nem szabad, hogy várj valamit cserébe, 

csak azért teszed, hogy valakinek, valakiknek jobb legyen, és más 

öröme okozzon neked jó érzést! 

BAlázs rékA

SZAK-M
AI
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AMI A RÚDON KIFÉR
Ha valami új sportot találunk, vagy divatba jön egy 

külföldön már ismert mozgásforma, sokszor felkapjuk a fejünket. 

Elgondolkodunk rajta, hogy vajon eddig miért nem tűnt fel, hogy 

ilyen is létezik? Ilyenkor érdemes érdeklődni, hol lehet kipróbálni, 

nyílt órákon részt venni, és milyen további lehetőségeink vannak, 

ha tényleg megtetszett és szeretnénk folytatni, fejlődni.

Nálam most ez a sport a polefitness vagy ismertebb nevén 

a rúdtánc. Ennek a mozgás formának is eltérő szintjei vannak, 

ahol a különböző nehézségű alaplépéseket, forgásokat, mászó 

technikákat és a bonyolultabb testhelyzeteket tanulhatjuk meg 

a rúdon, képességeinkhez mérve. Ebben az évben hallottam 

igazán sokat róla, és most a BEAC-on is lehetőség van bérletet 

venni az órákra, hiszen egy sportösztöndíjas hallgató, Farkas Lilla 

tart edzéseket, hetente négy alkalommal (lányoknak és fiúknak 

egyaránt).

Én az egyik nyílt óráján vettem részt, ahol elég családias légkör 

alakult ki, hiszen négyen voltunk az edzésen. A BEAC tükrös terme 

állt rendelkezésünkre, ahol a legelső feladatunk érdekes módon a 

rudak felszerelése volt. Nem is tudtam elképzelni, hogy ezt hogyan 

kell kivitelezni. Eleinte még bonyolultnak tűnt, hogy éppen jó 

helyre kerüljön a rúd alsó és felső része is, ám a végére már nagyon 

profin csináltuk. Kis bónuszfeladatként meg kellett törölgetni a 

rudakat, hogy ne csússzanak túlságosan. Ezek után jöhettek zenei 

aláfestéssel a megpróbáltatások; bemelegítéssel kezdtünk, majd 

erősítettünk és egyensúlyfejlesztő feladatokat hajtottunk végre. Az 

edzés fő részét pedig az tette ki, hogy különböző alapforgásokat 

tanultunk és gyakoroltunk. Mindezeknek külön nevük is van, 

így ezen az órán elsajátíthattuk (többnyire) a poleslide, tűzoltó 

forgás, pillangó forgás és ülő macska forgás technikáit. Mindent 

szép fokozatosan kezdtünk, az edzés izgalmas volt, dinamikus, és 

számomra teljes mértékben újdonság. Lilla, az oktató mindenben 

segített, folyamatosan dicsért minket, és kijavította a hibáinkat. Ez 

egy nagyon lényeges szempont az edzéseken, ebből látszik, hogy 

szakmailag is jól felkészült és tapasztalt az oktató. Az óra utolsó 

részében nyújtásokat végeztünk.

Elég izgatott voltam az óra előtt, mert nem tudtam elképzelni 

hogyan fogjuk kezdeni, miket fogunk csinálni, mennyire fogjuk 

már a rudat használni. Sőt, a tükörtől is „féltem”, hogy mennyire 

viccesen fogok majd kinézni, ha látom a saját mozdulataimat. 

Tényleg vicces volt, ahogy ott csúszkáltam meg forogni próbáltam, 

SP
O

RT
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viszont annál nagyobb sikerélmény, mikor valami jól 

sikerült! Őszintén bevallom, elfáradtam a végére ettől 

a sok forgástól, amit egyáltalán nem olyan könnyű 

végrehajtani, mint az elsőre tűnhet. Nagyon tetszett, 

mert minden izmomat megmozgatta, miközben 

ez egy igazi csajos sport, ahol különböző nőies 

mozdulatokat sajátíthatok el. Éppen ezért örömmel 

várom az izomlázat és a kék-zöld foltokat.

ivi

MINI INTERJÚ AZ 
OKTATÓVAL

A	 POLEFITNESS	 NÉPSZERŰSÉGÉT,	
LÉTJOGOSULTSÁGÁT	 TALÁN	 MÁR	 SENKI	 SEM	
KÉRDŐJELEZI	MEG,	DE	HOGY	KERÜLT	A	SPORT	AZ	
ELTE	KÍNÁLATÁBA?

Farkas	 Lilla:	 Harmadéves, sportszervező 

szakos hallgató vagyok az ELTE-n, a kapcsolat tehát 

innen jött. Felkértek néhányszor, hogy az intézmény 

sportrendezvényein tartsak bemutatót, így a sportág 

egyre ismertebbé és népszerűbbé vált az egyetemi 

sportélet vezetőinek körében. Miután a hallgatók is 

rendkívül érdeklődőek voltak, bebizonyosodott, hogy 

itt is helye van.

AZ	 SEM	 ZAVARTA	 A	 VEZETŐKET,	 HOGY	
A	 RÚDTÁNCOT	 LEGTÖBBEN	 A	 SZTRIPTÍZZEL	
AZONOSÍTJÁK?

F.	 L.	 Mi a rúdtáncnak egyáltalán nem ezt, a 

kizárólag táncos válfaját oktatjuk, hanem a sportos, 

erőelemekre is épülő részét. Persze idővel ebből 

is látványos, akrobatikus koreográfia készülhet. 

Egyébként, például a TF rekreáció szakán már kötelező 

óra a polefitness, ez is alátámasztja a sportértékét.

MIÉRT	 LEHET	 EKKORA	 A	 POPULARITÁSA	
ENNEK	MINDENÜTT?

F.	 L.	Mert nemcsak sportolókat, hanem nőket 

is nevelünk és közösséget formálunk. A polefitness 

hihetetlenül sokrétű, fejleszti az állóképességet, erősíti 

az izomzatot, hajlékonyabbá tesz, javítja az egyensúly 

érzéket és a mozgáskoordinációt. Természetesen 

alapvető nőiesség szükséges a rúdtánchoz, ezért 

eszméletlenül jó érzés az, amikor az orrunk előtt, a 

rúdtánc segítségével válik egy középkorú jelentkező 

újra nővé! Hiszen azzal, hogy folyamatosan nézi 

magát a tükörben, idővel elfogadja, majd szépnek 

találja, amit lát, megtalálja a nőiességet önmagában!

MIT	SZÓLNAK	HOZZÁ	A	FÉRFIAK,	AMIKOR	
MEGTUDJÁK,	MIT	SPORTOLSZ?

F.	L.	Tény, hogy a mai napig sztereotípia övezi a 

rúdtáncot, ezért ha szóba jön, próbálom elmagyarázni, 

hogy ez nem kéjelgésről szól. Az azonban igaz, 

általában fokozottan érdeklődnek a téma iránt…

sch. á.
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AZ ELTE PADJAIBÓL A VILÁGSIKER FELÉ – 
INTERJÚ KAPÁS BOGLÁRKÁVAL

A	sportot	nem	követő	vendégek	csak	annyit	figyelhettek	meg	a	zuglói	étterem	teraszán,	hogy	
többen	 mosolyogva	 gratulálnak	 egy	 huszonéves	 lánynak.	 Aki	 azonban	 kicsit	 is	 jártasabb	 ebben	 a	
világban,	vagy	csak	egyszerűen	követte	a	híreket,	könnyen	ráismerhetett	Kapás	Boglárkára,	a	kazanyi	
úszó	világbajnokság	bronzérmes	sportolójára.	Semmi	hivalkodás,	semmi	nagyképűség,	Bogi	hozzáállása	
példaértékű	lehet	mindannyiunk	számára.

MEGKERÜLHETETLEN	KÉRDÉS,	MIKOR	KERÜLTÉL	KAPCSOLATBA	AZ	ÚSZÁSSAL	ÉS	MI	TARTOTT	EZEN	
A	PÁLYÁN?
Kapás	Boglárka: Először 5 évesen jártam az uszodában, ugyanis az óvodából ide, a BVSC pályájára jártunk 

úszni. Az akkori oktatóm javasolta édesanyámnak, hogy kezdjek el komolyabban foglalkozni ezzel a sporttal, 

mivel látott bennem fantáziát, és végül itt is ragadtam. Ennek immár tizenhét éve, és még most sem érzem 

úgy, hogy bármiféle lemondással járna ez az életmód. Ezenkívül Egerszegi Krisztina személye jelentett plusz 

motivációt, anyukám saját magának vett egy róla szóló 

kazettát, de végül én néztem annyit, hogy tönkrement.

SZEMÉLYESEN	SIKERÜLT	VELE	TALÁLKOZNOD?	
K.B.: Igen, először 2010-ben a szingapúri ifjúsági olimpián, 

aztán később még egyszer. Elég különös érzés volt, hogy 

a példaképem, akinek minden egyes versenyét ismerem, 

ő állt fel az én tiszteletemre a Himnusz alatt. Fantasztikus 

érzés volt élőben találkozni vele, és ugyan olyan szerény, 

szimpatikus ember benyomását keltette, mint amilyennek 

elképzeltem.

KÖZEL	 KÉT	 ÉVTIZEDE	 ÚSZOL,	 MI	 MOTIVÁL	 ABBAN,	
HOGY	ÚJRA	 ÉS	ÚJRA	BELEUGORJ	 A	MEDENCÉBE,	 ÉS	
VÁLLALD	AZ	ÉLSPORTTAL	JÁRÓ	ÉLETVITELT?
K.B.: Minden évben van egy nagy esemény, világ- vagy 

Európa-bajnokság, vagy ugye négyévente az olimpia, így 

minden évben megvan az adott célkitűzés. Természetesen 

a legnagyobb siker egy olimpiai aranyérem lenne, ez 

motivál immár tizenhét éve. Rengeteg munkát beleöltem, 

most már nem adhatom fel, és nem is tartom magam 

olyan típusnak, aki a cél előtt dobná be a törölközőt. 

Természetesen nekem is megfordult már a fejemben, hogy 

abbahagyom, de mindig visszataláltam önmagamhoz.

RENGETEG	 SPORTOLÓ	 RAGASZKODIK	 A	
BABONÁJÁHOZ,	 ÉS	 SZINTE	 ESÉLYTELENNEK	 ÉRZIK	
MAGUKAT,	HA	NEM	A	BEVETT	MÓDON	ÁLLNAK	ODA	
A	 RAJTHOZ.	 NEKED	 VAN	 VALAMILYEN	 RÍTUSOD,	
AMIBŐL	NEM	ENGEDSZ?
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K.B.:	 Kimondott babonám nincs, inkább csak egy 

bevett koreográfiám a versenyek előtt. Mindig 

egy órával a rajt előtt szállok ki a medencéből a 

bemelegítést követően, aztán zenét hallgatok, de még 

itt sincs kedvenc számom, mindig változó, mit teszek 

be. Aztán végül öt perccel a rajt előtt egy átmozgató 

masszázs következik.

AZ	 EGYSZERI	 NÉZŐ	 ÁLTALÁBAN	 ANNYIT	 LÁT	
EGY	VERSENYBŐL,	HOGY	SZÓLÍTANAK	TITEKET,	
KIMENTEK,	 ÚSZTOK,	 MAJD	 ELVONULTOK.	 DE	
MI	 JÁTSZÓDIK	 LE	 A	 SZÍNFALAK	 MÖGÖTT	 EGY	
VERSENY	ELŐTT?
K.B.: Ez egy érdekes kérdés, mivel eddig azt 

tapasztaltam, hogy a call room-ban (itt várakoznak 

az úszok, amíg szólítják őket) már eléggé érezhető a 

feszültség, fel-le járkálnak a versenyzők, elmélyülten 

zenét hallgatnak vagy épp toporognak a lábukkal. De 

Kazanyban sokkal oldottabb volt a légkör, mivel már az 

előző versenyszámokból nagyjából ismertük egymást. 

Mosolyogtunk, szinte úgy néztünk ki, mint egy nagy 

család. Igaz, én eléggé izgulós típus vagyok, így 5 perc 

alatt kétszer is ki kellet mennem a mosdóba, amíg ott 

várakoztunk, de erre az egészséges drukkra egyfajta 

serkentőként tekintek, ami segít kihozni belőlem a 

maximumot.

HOGY	 TEKINTESZ	 VISSZA	 AZ	 EGYES	
VERSENYEIDRE,	 VAN,	 AMIVEL	 TÖKÉLETESEN	
MEG	VOLTÁL	 ELÉGEDVE,	 ESETLEG	OLYAN,	 AMIT	
SZÍVESEN	ELFELEJTENÉL?
K.B.:	 A szingapúri ifjúsági olimpia mindenképp az 

egyik kedvenc versenyem volt, mivel két arany és 

egy ezüstéremmel sikerült hazatérnem, illetve a 

döntőket követően még jutott idő egy hét nyaralásra 

is. Sajnos bármennyire is szeretném, manapság erre 

nincs lehetőség, a megmérettetések után egyből 

indulunk haza. A mostani világbajnokságon a 800 

méteres gyorsúszás fináléja olyan szempontból volt 

érdekes, hogy a 7-es pályán lévő ellenfelemtől nem 

láttam a többieket, abban a hitben voltam, hogy jó 

tempót úszik, de én éreztem, hogy kevésbé fáradok 

a kelleténél, és csak későn váltottam iramot. Ez nem 

tragédia, ezekből a hibákból lehet tanulni.

UTOLSÓ	 KÉRDÉSEMMEL	 EGY	 ÉRDEKES	 TÉMÁT	

ÉRINTENÉK.	HOGY	ÉLITEK	MEG	TI,	ÉLSPORTOLÓK	
A	MÉDIÁTÓL	VAGY	A	ROSSZMÁJÚ	ELLENFELEKTŐL	
ÉRKEZŐ	DOPPINGVÁDAKAT?
K.B.: Legutóbb Hosszú Katinkát támadták ilyennel, 

ami abszolút nem volt jogos. Engem személy szerint 

nem ért ilyen vádaskodás, de nem is foglalkoznék vele. 

Saját magukat minősítik, akik ilyenekkel hozakodnak 

elő. Az ellenőrzések sem véletlenül vannak, akik tiltott 

szereket használnak, biztos, hogy le fognak bukni.

Köszönöm szépen az interjút, sok sikert kívánok az 

elkövetkezendő versenyekre! 

pAlkó márton 
(ELTE  Onl ine)
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MOZDULJ KI!
Újra ellepték Budapestet a visszatérő és 

tanulmányaikat most megkezdő egyetemisták. Ezzel 

együtt sorra szerveződnek az izgalmas egyetemi bulik, 

amiket alig bírunk kipihenni a hétvégén. Most azonban 

azzal próbálkozom, hogy meggyőzzelek Benneteket, 

nem érdemes teljes fulladásig feszíteni a hetet, 

hogy a hétvége csak a sorozatokra rácsatlakozott 

újratöltődésről szóljon.

Abban a szerencsés helyzetben vagyok, 

hogy egy hihetetlen aktív családba születtem. 

Gyerekkoromban szinte nem telt el hétvége 

kirándulás nélkül. Debreceniként bejártuk a környék 

erdőspusztáit, a Nyírséget, a hortobágyi pusztákat, az 

Érmelléket, hol gyalog, hol két keréken. Felkerestük 

a közeli templomromokat, vadleseket, tavakat. A 

hegyekért kicsit messzebbre kellett mennünk, de 

azok sem maradtak ki. Így valóban megismertük a 

környezetünket, ahol élünk.

Igyekszem most is úgy élni, hogy ne csak a 

felszín szippantson be. Rengeteg lehetőség van 

Budapesten, jó sok idő mindent felfedezni- utcákat, 

tereket, kávézókat, sörözőket, tavakat, hegyeket. 

Mégis előbújt belőlem a kíváncsiság, vajon mi van 

ezen kívül. Felhoztam hát a biciklimet, megkezdtem 

hétvégi csavargásaimat. Kerekek felfújva, elemózsia 

a kosárban, én a nyeregben. Kezdődhet a tökéletes 

énidő, ami testet, lelket, szellemet egyaránt formál. 

Ha egyedül indulok útnak, alkalom nyílik arra, hogy 

rendezzem gondolataimat, új célokat jelöljek ki és 

ismételten bizonyosságot nyerjek, az útközbeni küzdés 

mindig a megérkezés ajándékával párosul. Persze 

nem csak egyedül lehet útnak indulni, új élményeket 

szerezhettek barátokkal is, egy-egy túrával, amit akár 

egy vagány piknikkel is megtoldhattok. 

Zárásképp összegyűjtöttem pár helyet 

Budapest közelében, amiket már bejártam, illetve az 

őszi listámon a pipát várják. Remélem, sikerült kedvet 

ébreszteni, hogy ne csak novemberben lepődjetek 

meg, hova tűntek a falevelek a Gellért-hegyről, inkább 

kövessétek az őszi színjáték minden felvonását!

1.	A	budaörsi	Kopárok
Július óta Budaörsön dolgozom 

gyakornokként. A napközbeni kávészünetekben 

a tetőn mindig érzem, csak hívnak és hívnak a 

hegyek. Eddig a munkamorál mindig visszafogott, 

nehogy azonnal útnak induljak, de az egyik 

októberi hétvégén biztos megadom magam.

Jó hír, tömegközlekedéssel is kijuthatsz 20-

25 perc alatt.

2.	Dunakanyar
Felsorolhatatlan, mennyi kiránduló 

lehetőséget rejt itt a Börzsöny és a Visegrádi-

hegység, így elsőre azt ajánlom, legyetek 

telhetetlenek és kapjatok teljes képet! Budapesttől 

Szobig kiépített bicikliúton csodálhatjátok meg, 

milyen is a város folyója, ha szabadon eresztik. 

Ez a szakasz körülbelül 60 km, azonban ha a 

teljesítmény helyett a látványra koncentráltok, 

a Szob és Vác közötti szakasz nem fog csalódást 

okozni. 

3.	Velencei-tó
Kicsit messzebbre menve, a visszasírt nyár 

emlékeit, hangulatát újra felidézhetitek, ha a 

Velencei-tavat veszitek be. Érdemes Velencén 

kezdeni, majd a déli parton átbukva, az északi 

oldalon a Velencei-dombság lábai remek 

kis gurulással jutalmaznak meg. Sukorónál 

érdemes behúzni a fékeket egy sétányi időre az 

Arborétumban.

Egy gyors kör a tó körül (kb. 40 km), napzáró 

láblóga és egy pohár fröccs ideális program az 

indián nyárra.

milBik zsuzsA
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KAJÁN
LÓ

Abban szerintem a legtöbben egyetértünk, hogy Karunk 

Izabella utcai épületét kellemesebb az Andrássy út irányából 

megközelíteni. Elismerem, a Király utcának is megvan a maga bája, 

de engem mindig földob, ahogy Budapest egyetlen sugárútján 

végig sétálva látom ébredezni a várost.

Ha valaki ezen az útvonalon érkezik az iskolába, 

kikerülhetetlenül belebotlik az Ecocafe elnevezésű kávézóba és ha 

először nem is vesszük észre, a kiáradó kávé- és sütiillat biztosan 

felkelti a legtöbb arra járó érdeklődését. 

Az Ecocafé egy bio kávézó és pékség, ahol nagy eséllyel 

minenki megtalálja a kedvére való dolgot. Amellett, hogy minden 

egészséges alapanyagokból készül, a kávédhoz biotejet és 

nádcukrot kapsz, még az elviteles poharak is környezetbarát 

anyagból készülnek.

Na de térjünk a lényegre, a kávé. Sajnos, aki ezen a ponton 

azt várta, hogy intenzitásról, pörkölésről és erősségről fogok írni, 

az csalódni fog. Nem vagyok nagy kávé szakértő, már csak azért 

sem, mert önmagában (tej nélkül) soha nem fogyasztok kávét. 

Az én értékelésem szerint kétféle kávé van, az, ami ízlik és az, 

ami nem. Az Ecocafe kávéi egyértelműen az első kategóriába 

esnek. Legyen szó egy sima latte-ról, cappuccino-ról vagy akár 

vaníliával, pillecukorral ízesített kávékról, mindig azt érzem, hogy 

a baristák tökéletesen eltalálják a kávé, a tej és az ízesítés lehető 

legjobb kombinációját. Itt tényleg tudják milyen a tökéletes tejhab, 

ami szinte simogatja az embert, ráadásul korán reggel még a 

legdurcásabb vendéget is földobja egy szívecske vagy valami 

vicces forma a habban. A honlapon egyébként pontosan le van 

írva, hogy milyen kávékat lehet itt kipróbálni, ezek közül mindegyik 

bioültetvényekről származik és nem csak helyben fogyaszthatók, 

de csomagban is megvásárolhatók. Ami nekem még nagyon 

szimpatikus, hogy a kávédat kérheted koffeinmentes változatban, 

laktózmentes, vagy akár szója-, rizs- és zabtejjel is, anélkül, hogy 

ezért külön árat számolnának fel. Kicsi gesztus, de nagyon kedves.  

Ugyanilyen kis apróság, hogy az egyik pulton mindig van kint friss 

víz és pohár, ezért ha megszomjazol, nem kell mást tenni, csak 

kiszolgálni magad. 

KÁVÉZÓ A SARKON TÚL…
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Kajánló

Az italoknál maradva, nem feledkezhetünk el azokról 

sem, akik nem isznak kávét. Vajon nekik mit ajánl az Ecocafe? 

Először is több, mint 20 féle bio szálas teából választhatnak, amik 

között van fekete, fehér, zöld, gyümölcs és herbál tea is. Ezeket 

természetesen lehet forrón kérni, de akár jeges formában is. Ezek 

mellett van még frissen facsart narancs- és grapefruitlé, búzafű, 

különböző zöld- és piros bogyós smoothie-k és persze a nyár 

slágerét, a limonádét is megkaphatod itt.

A kávézó azokra is gondolt, akik esetleg üres gyomorral 

érkeznek. Többféle szendvics, frissen sült, édes és sós 

biopéksütemény közül lehet választani. Ezen kívül vannak még 

paleo sütik és apró finomságok. Ebédre akár ehetünk egy finom 

salátát is, amit saját ízlésünk szerint állíthatunk össze.

Az Ecocafe tehát egy sokoldalú hely, ahol enni és inni 

is lehet, de akár apró ajándékokat (pl. termosz, csoki, kávé) 

is vásárolhatunk. Megfelelő helyszín, ha tanulni akarsz vagy 

barátokkal beszélgetni, randizni, vagy csak kiszabadulni az 

iskolából egy fél órára. A nap bármelyik szakaszában tudom 

ajánlani, korán reggel is mosolyogva fogadnak, de ugyanígy, még 

este is, a sokadik latte elkészítése után sem lankad a dolgozók 

lekesedése. 

Próbáljátok ki bátran, nem fog csalódást okozni!

Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 68.

Nyitvatartás: Hétfő-Szombat --> 7.00 - 20.00

Vasárnap --> 8.00 – 20.00

Honlap: http://ecocafe.hu/

Fruzsi
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