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Nehéz pályán kell erősödni • Szili Ákos szemléletváltást ígér az EHK és a kari képviseletek tekintetében. 
Beszélgetésünk végén azt is elárulta az újonnan megválasztott EHK elnök, hogy mennyire fontos számára az, hogy mit 
gondolnak róla képviselőtársai.           Cikkünk a 2. oldalon

Oktatás, Juttatás, Pályázatok, 
Kollégium, Sport, Szabályzatok

Libanon az 
összeomlás szélén
Augusztus elején futótűzként 
terjedtek a megrázóbbnál 
megrázóbb felvételek a világ-
sajtóban, melyek a Libanon 
fővá r o s ába n  B e j r út ba n 
történt robbanást és annak 
következményeit örökítették 
meg. Mára már világos, 
nem puszta véletlen, hanem 
emberi mulasztás okozta a 

több 100 ezer ember otthonát 
elpuszt ító robbanást.  A 
kormánynak tudomása volt 
a kikötőben lévő 2750 tonna, 
nem megfelelő körülmények 
között tárolt, erősen robba-
nékony ammónium-nitrátról, 
mégsem tett semmit.

Cikkünk a 7. oldalon

Vajon hogyan viselkedik 
egy sportszervezet, amikor 
versenyiről, a közösség 
bátorítását nélkülöznie 
kell a vírushelyzet miatt. 
Dékány Donáttal, a MAFC 
elnökével beszélgettünk.

Cikkünk a 8. oldalon

HR-es szemmel: 
Az önéletrajz

Cikkünk a 4. oldalon

ÚJSÁGÍRÓ
képzés

JELENTKEZÉS 
INFO@MUHELY.COM

íráskészség 
fejlesztés
12 alkalmas

BME hallgatóknak 
INGYENES

időpont
csütörtök 17-18.00

a végzősök 
legjobbjai 

munkalehetőséget 
kapnak a 

Műhely újságnál

Fotó: Szlávik Orsolya

Fotó: Fekete Péter

Ez már a hetedik év 
vidámság nélkül

M é g  f e l - f e l r é m l i k 
emlékeimben a vattacukor 
íze, a vursli hömpölygő 
áradata, a klasszikus muzsi-
kaszó és a gyermeki izgalom, 
hogy a száguldásban még 
át is fordulunk, noha a 
gyomrom fel-le limbózik... 
Majd felriadok, és szomorúan 
k o n s t a t á l o m ,  h o g y  a 
Budapesti Vidám Park már 
hét éve bezárt. Nincs mese, 
öregszem. De vajon mi a 
története a már-már feledésbe 
merülő helynek? Fogunk mi 
még újra így szórakozni a 
fővárosban?

Cikkünk a 11. oldalon
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Szili Ákos 
szemléletváltást 
ígér az EHK és 
a kari képvise-
letek tekinte-
tében. Beszél-
getésünk végén 
azt is elárulta 
az újonnan 
megválasztott 
EHK elnök, 
hogy mennyire 
fontos számára 
az, hogy mit 
gondolnak róla 
képviselőtársai.
KOVÁCS ZSÓFIA

Aki elolvasta az elnöki pályá-
zatodat, az leszűrhette, hogy 
a z EHK ember i  oldal ról 
komoly problémákkal küzd 
(rendszeres személyes konzul-
tációról, bizalomépítésről és 
az őszinte véleménynyilvá-
nítás lehetőségének megte-
remtéséről írsz). Mikor fogod 
azt érezni, hogy a szerve-
zetben e téren helyreállt a 
rend?
Ez egy nehéz kérdés, rögtön 
az interjú elején. Azt hiszem, 
ezt így nem lehet egzaktul 
megfogalmazni, nem egyik 
napról a másikra fog történni, 
hanem egy folyamatnak lesz – 
remélhetőleg – az eredménye. 
Abban sem vagyok biztos, 
hogy az egyéves ciklusom 
alatt valamikor is ki tudom 
majd jelenteni, hogy teljes 
mértékben helyreállt a rend. 
Meggyőződésem, hogy lesznek 
jelei annak, hogy az elnökség 
által kijelölt irány alapvetően 
jó-e vagy sem, azonban mindig 
lehet újításokat, fejlesztéseket 
behozni egy szervezet életébe. 
Ha jobban belegondolok, 
nem is biztos, hogy ki kell ezt 
jelenteni, hiszen ez egyfajta 

hátradőlést is eredményezne a 
részünkről, amivel pont, hogy 
ellentétes hatást érnénk el.

A gyors fluktuáció hátránya, 
hogy az újonnan megvá -
lasztott képviselők mellett 
egyre ritkább a több évnyi 
tapasztalatokkal bíró EHK-s. 
A tudásátadás megoldását egy 
tanácsadói testület felállítá-
sában és egy tudástár létreho-
zásában látod. Kifejtenéd ezt 
bővebben?
A jelenlegi EHK-ban csupán 
4 - e n  v a g y u n k ,  a k i k r ő l 
elmondható, hogy egy évvel 
ezelőtt is az EHK-ban voltak, 
tehát a g yors f lukt uác ió 
valóban jelentős problémát 
okoz a szervezetben. Mindig 
is előnye volt a testületnek, 
hogy a tudásátadást magas 
fokon művelte, a betanítási 
folyamat végén pedig mindig 
a kompetens ember került 
meg vá l a sz t á sra  eg y- eg y 
pozícióra. Manapság a gyors 
cserélődésnek köszönhetően ez 
a betanítási folyamat lerövidült, 
sok esetben el is tűnt, így 
leginkább a kari képvisele-
tekben szerzett tapasztalat 
alapján tud az EHK referen-
seket, felelősöket választani. 
A fentebb leírtak miatt kifeje-
zet ten fontosna k tar tom 
a  t udást á r  lé t rehozását . 
Korábban is voltak i lyen 
irányú kezdeményezések a 
szervezetben, de azok sajnos 
minden esetben már a kezdeti 
fázisban elhaltak. Jelenleg a 
fájlok felhőalapú tárolását, 
valamint megosztását igyek-
szünk integrálni a működé-
sünkbe, a korábbi években ez 
nem került kialakításra. Azt 
gondolom, hogy ez a felhő-
alapú fájltárolás is lehetőséget 
tud nyújtani akár a tudástár 
kialakítására is. Teljesen kidol-
gozott koncepció jelenleg még 
nincs, azonban elképzelésem 
szerint két részből állna a 
rendszer: egyrészt szeretném, 
ha összegyűjtésre kerülnének 
azok a szabályzatok – akár 
országos, akár egyetemi belső 
szabályzatról legyen szó –, 
melyek a hallgatói érdekkép-
viseleti munkához szüksé-
gesek, és ezek egy helyen, 
kategóriák szerint megtalál-
hatók legyenek. A tudástár 
másik része kevésbé lenne 
száraz, leginkább a szabályza-
tokból készült kivonatokból, 
személyes tapasztalatokból, 

korábbi években működő 
praktikákból állna, melyek 
e lő s eg ít i k  a  ké pv i s e lők 
betanulását.
Meglátásom szerint a tudástár 
egy nagy lépés a fluktuáció 
h at á s a i n a k  e nyh ít é s é r e , 
azonban sokkal nehezebb 
csupán írott anyagokból teljes 
képet kapni a képviselet i 
munkáról. Emiatt gondolom 
azt, hogy pozit ív hatásai 
len nének eg y tanácsadói 
testület létrehozásának. A 
testület nagy tapasztalattal 
bíró, korábban a rendszerben 
tevékenykedő személyekből 
állna, akik megfelelő rálátással 
rendelkeznek a különböző 
t e r ü le t e k r e,  é s  a k i k h e z 
bármikor bármelyik képviselő 
bizalommal tud fordulni. 
Emiatt fontosnak tartom azt 
is, hogy a korábbi évekhez 
eltérően erről a testületről, 
annak összetételéről az EHK is 
szavazhasson.

Jelentős problémaként aposzt-
rofálod az EHK és a Kari 
Hallgatói Képviseletek között 
fennálló feszültségeket. Mik 
ezek?
Így van, azt gondolom, hogy 
lét fontosság ú a par t ner i 
kapcsolat a Kari Hallgatói 
Képviseletekkel, amely jelenleg 
sokszor nem érvényesül még 
– bár talán jobb a helyzet, 
mint a pályázatom írásakor. 
Azt hiszem, két pillére van 
ezeknek a feszültségeknek. 

Az egyik a megfelelő kommu-
n i kác ió  h iá nya.  Nag yon 
fontosnak tartom, hogy a Kari 
Hallgatói Képviseletek minél 
előbb és minél pontosabban 
értesüljenek az egyetemi 
történésekről, hiszen ezáltal 
fog ják tudni megfelelően 
végezni munkájukat kar i 
szinten is. Ez a kommuni-
káció azonban visszafele is 
legalább olyan fontos, hiszen 
úgy tudunk megfelelő képvi-
seleti tevékenységet ellátni, ha 
a kari álláspontok becsatorná-
zásra kerülnek az EHK-ba. A 
másik pillér inkább szemlé-
letbeli kérdéseken alapszik. 
Azt gondolom, hogy nem 
szabad az EHK-nak a kari 
képviseletek felettinek éreznie 
magát. Természetesen vannak 
központ i  döntést igénylő 
kérdések, melyek központi 
koordinációt igényelnek, és 
ezek a döntések mindenki 
számára kötelező érvényűek. 
Azonban azt nem szabad 
elfele jteni,  hogy az EHK 
alulról építkezik, a KHK-k 
delegált jaiból épül fel, így 
inkább partnerként, mintsem 
alsóbbrendű szervezetként 
kell tekinteni a KHK-ra. Ez a 
fajta szemléletmód/szemlé-
letváltás pedig több eddigi 
gyakorlat megváltoztatását is 
magával vonja, például a kari 
elnökök intenzívebb bevonását 
különböző kérdéskörökbe, 
elnöki értekezletek rendszeres 
tartását, az EHK és a KHK-k 

erőforrásainak átgondolását, 
esetleg újraosztását.

E g y  E H K  k é p v i s e -
lőtől mennyire elvárható, 
hogy egy adott döntés kapcsán 
félretegye kari érdekeit az 
EHK-éval szemben?
Az az adott kérdéstől függ. 
Nem szabad elfelejteni, hogy 
kivétel nélkül minden képvi-
selőt – az elnök kivételével – a 
kari hallgatók szavaznak meg, 
illetve a kari HK delegál az 
EHK-ba. Ennek tudatában azt 
gondolom, hogy senkinek nem 
lehet felróni, ha bizonyos kérdé-
sekben a saját kari hallgatóit 
képviseli az adott képviselő. 
Viszont nyilvánvalóan vannak 
olyan központi kérdések, ahol 
a nagy egészet kell tekinteni, 
kompromisszumot kell kötni 
annak érdekében, hogy az 
összhallgatóságnak kedvező 
döntés születhessen.

Úgy látom, hogy elnökként 
a szer vezetek, i l let ve az 
emberek eg ymás közöt t i 
kapcsolatainak jó irányba 
történő manőverezése lesz a 
feladatod. Kerültél már ilyen 
kihívás elé?
Igen.  Korábba n a z EHK 
gazdasági referense voltam, 
az ottani feladatköröm is 
meg köve t e l t e  a z t ,  hog y 
különböző gazdasági szerve-
zetek különböző véleményeit, 
érdekeit összeegyeztessük, és 
a lehető legtöbbet kihozzuk az 

Nehéz pályán kell erősödni

Fotó: Szlávik Orsolya
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adott szituációból. Elnökként 
is hasonló feladatom van, csak 
nyilván egy magasabb szinten, 
nagyobb, szélesebb spekt-
rumon. Sokszor hangsúlyozom, 
néha már-már elcsépelt kifeje-
zésnek tűnik, de alapvetően itt 
is fontos a bizalom kiépítése. 
Ha az egyes felek bizalommal 
t udnak forduln i az EHK 
elnökéhez, akkor már egy 
előnyös helyzetben vagyok.

El nök ként  m itől  fé lsz  a 
legjobban?
Azt gondolom, hogy a „félsz” 
nem megfelelő k i fe jezés, 
úgy kimondottan nem félek 
semmitől az elnökségemmel 
kapcsolatban. Inkább úgy 
fogalmaznék, hogy hatalmas 
tenni akarás van bennem, 
nagyon sok tervvel, koncep-
cióval futottam neki az elnöki 
ciklusomnak. Ha ezeket nem 
sikerül megvalósítanom, akkor 
csalódott leszek. Ezeknek a 
projekteknek egy része a belső 
működésünkre vonatkozó 
reformok, melyek az előző 
számban olvasható képviselők 
közti szakadás megszüntetését, 
a működésünk optimalizálását 
szolgálják. Másik része pedig a 
valódi érdekképviseleti felada-
tokra irányul, szükség van arra, 
hogy az EHK-t visszaemeljük 
arra a szintre az egyetemi 
vezetés körében, ahova úgy 
gondoljuk, hogy való. Ehhez 
nagyon sokat kell dolgoznunk, 
meg kell mutatnunk, hogy 
érdemesek vagyunk a feladatra, 
új ötletekkel, projektekkel 
kell előállnunk, amiket aztán 
véghez is viszünk.

Ha képviselőtársaid egy szóval 
jellemeznének, mit szeretnél, 
mi legyen az?
Keretes szerkezetűre sikerült 
ez az interjú, az első kérdést 
követően ez is egy nehéz 
k é r d é s .  A h o g y  f e n t e b b 
mondtam, sok tervem van, 
amit  szeret nék meg való -
sítani,  szeretnék eredmé-
nyeket elérni. A következő 
nyáron szeretnék egy sikeres 
ciklust zárni, és természe-
tesen jól esik az, ha ezeket a 
sikereket képviselőtársaim is 
elismerik. Azt azonban fontos 
kijelenteni, hogy nélkülük ez 
az eredményesség nem jöhet 
létre, alapvető elemei ennek 
az építkezésnek. Viszont ami 
talán fontosabb annál, hogy mit 
gondolnak rólam a képviselő-
társak, az az, hogy ezt hogyan 
teszik. Sokszor kiemeltem, akár 
az elnöki pályázatomban is, 
hogy a szervezetben elenged-
hetetlen az őszinteség, így 
remélem, hogy képviselő-
társaim is így fognak felém 
f or du l n i ,  j e l l e m e z z e n e k 
bárhogy.

Idén a tavaszi virágzással fordítottan 
arányosan bújtak be otthonaikba az 
emberek, mintha akkor kezdnének téli álmot 
aludni. Bezárták mindenhol az ajtót, megál-
lítottak mindent, még azt is, ami eddig éltette 
őket. Az Energetikai Szakkollégiumban 
a tavaszi félév során a helyzetre való 
tekintettel majdnem minden nyilvános 
program törölve lett. Nem voltak közös 
szervezések, konferenciák, DIY projektek, 
együtt töltött esték, és hirtelen semmi, ami 
egy öntevékeny kört tevékennyé tesz. A 
szalagcímeket és a látványos projekteket 
hamar meg tudják enni az idők, ellenben 
egy összetartó közösségbe beletörik a 
foguk. Ezzel az egymástól kilométerekre 
is ható magerővel tudott rendületlenül 
tovább működni a Szakkollégium. Többek 
között belső szakmai műhely programokat 
tartottunk: az egyéni hatékonyság növelé-
séről vagy aktuális energetikai trendekről 
Aszódi Attilával. A MOL közreműködésével 
az olajipar kilátásairól sikerült mindenek 
ellenére az első online előadásunkat is 
megszervezni, amin közel 250-en vettek 

részt. Sorozatban virtuális játékpartik és 
sörözések tarkították a karantén unalmas 
napjait. Még egy rendhagyó, online tiszt-
újítás is belefért a pakliba, és megannyi 
stratégiai tervezés a jövőre nézve. Ez az 
időszak sokszor bátorírott minket abban, 
hogy egy fenntartható csapat vagyunk, 
és amit csinálunk, azért csináljuk, mert 
egyszerűen szeretjük, ha együtt dolgoz-
hatunk. A hangzatos előadások és projektek 
mögött egy baráti társaság vagyunk, ahova 
jó tartozni. Az idei félévre infrastruktu-
rálisan felfegyverkezve készülünk, hogy 
minden nyilvános programunk legalább 
online formában meg legyen tartva, és 
sokkal jobban koncentrálunk az internetes 
felületeinkre, és még többet figyelünk 
egymásra. Végül is nem bírtunk karantén-
álmot aludni, hisz minden nyomás ellenére 
beindítottuk a megszokott motorokat, és 
haladtunk tovább. De nem hiába, mert a 
Szakkollégiumban remek emberek között 
tudunk abban fejlődni, ami éltet minket. 

SZATHMÁRI DOMINIK

Nincs 
lazítás!

Mi is jól akarjuk csinálni! Képviselni 
akarjuk az érdekeiteket ott, ahol éppen 
szükség van rá. Van-e hozzá elég erőnk? 
Ez egy jó kérdés.
Mondhatnánk, hogy a mai egyetemi 
körülmények mások, és így nincs 
értelme a múltba tekintő méregetésnek, 
de mégis az az igazság, hogy volt idő, 
amikor nagyobb erőt képviselt az EHK 
Egyetemünkön, mint 2020-ban. Azonban 
szögezzük le, hogy a BME-n működő 
HÖK életrevalósága most is   példa-
értékű több magyarországi egyetem 
számára, és a nyolc karunkon dolgozó 
HK-ink ma is megkerülhetetlen tényezői 
a stratégiaalkotásnak. 
Fiatalok vagyunk. A szervezet erős 
fluktuációja miatt gyakran még a tapasz-
talati vértezetünk sem olyan szilárd, 
mint amilyen régen volt, egy több évnyi 
bizottsági munkát megélt képviselőnek. 
Az egyetemi bizottságokba frissen 
beülve helyzeti (tapasztalati) hátrányból 
indulunk azon emberekhez képest, 
akik már több éve dolgoznak ott. De a 
hallgatókat érintő problémákat igenis 
tisztán látjuk. Élesen kirajzolódnak 
azok a szemeink előtt, hiszen mi is a 
BME hallgatói szerepkörben játszunk. 
Ugyanaz a generációs motor működik 
bennünk, így nem csak megértjük, 

hanem gyakran át is éljük nehézségeiket. 
Az EHK ereje az egységben rejlik, 
valamint abban, hogy az elvégzett munká-
jával egyfajta tiszteletet és odafigyelést 
válthat ki. Az érdekérvényesítő erő akkor 
mutatkozik meg, ha egy bizottsági vagy 
egy szenátusi ülésen megjelenő hallga-
tóban nem egy rutintalan fiatalt látnak, 
hanem egy befolyással bíró szervezet 
képviselőjét. Ehhez az állapothoz viszont 
folyamatos munka szükséges. Egyetlen 
EHK „generáció” sem engedheti meg 
magának, hogy lazítson a megítélésen.
Mi, itt – 2020-ban – jól akarjuk csinálni! A 
demokratikus értékeket őrizve, autonóm 
módon működve szeretnénk elismerést 
és megbecsülést elérni. Partneri kapcso-
latra törekszünk mind az akadémiai, 
mind a kancellári vezetéssel, és a legfon-
tosabb célunk, hogy a Műegyetem olyan 
intézmény maradjon, ahol az egyetemi 
polgár kifejezésnek valódi tartalma van.

BME EHK

COVID-álmot aludt az 
Energetikai Szakkollégium? 

Ak t u á l i s  mun k á k

MISZ Műegyetemi Iskolaszövetkezet
1111 Budapest, Műegyetem rkp.

3. K. ép. 1.em. 62.
T: +36 1 463 1237

M: +36 20 250 0096
facebook.com/miszisz

www.miszisz.hu

Munkáinkra nappali tagozatos, 
aktív státuszú hallgatóként  
(25. életév betöltése előtt 

passzív státusszal is) 
jelentkezhetsz fényképes 

önéletrajzzal.

Adminisztratív mérnök 
munkatárs
1 295 Ft/óra
Magyarország egyik legnagyobb 
építészvállalata keres új admi-
nisztrátort.

Infrastruktúra építőmérnök 
gyakornok
1 765 Ft/óra
2018 év vállalata keresi új 
utolsó féléves infrastruktúra 
építőmérnök gyakornok, majd 
főállású munkatársát.

Junior laboratóriumi 
asszisztens
1 400 Ft/óra
Laboratóriumi munkára 
keresünk diákokat azonnali 
kezdéssel.

Szerkezet-építőmérnök 
gyakornok
1 765 Ft/óra
Veszprémi mérnökirodába 
keresünk tervezéssel foglalkozó 
csapatába új munkatársat, akár 
szakdolgozat vagy diplomamun-
ka írását is tudják biztosítani.

Elektroműszerész
1 412 Ft/óra
Budaörsi partnerünk keres új 
elektroműszerészt fotométerke 
készítésére.

Geotechnikus gyakornok 
otthoni munkavégzéssel
1 647 Ft/óra
Budaörsi cég keresi új munka-
társát akár otthoni munkavég-
zéssel.

Automotive Support 
Engineer Trainee
2 118 HUF/hour
The leading global provider of 
outsourced business solutions 
for the automotive industry 
making business in more than 
80 countries is searching for a 
trainee.

Mérnök gyakornok
1 412 Ft/óra
A hazai streaming-technológia 
és szolgáltatás-piac vezető cége, 
jelentős nagyvállalati ügyfélkör-
rel, mérnök gyakornokot keres.
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Álmaink munká-
jának megka-
parintásához a 
nulladik lépés 
a megfelelő 
önéletrajz 
elkészítése. 
Tökéletes, 
mindenre 
ráhúzható recept 
nincs. András 
Bálint, a HSZI 
Hallgató Tanács-
adási Osztály 
vezetője mégis 
tud néhány 
olyan alapsza-
bályt, amelyeket 
betartva növel-
hetjük esélye-
inket, hogy 
személyes 
elbeszélgetésre 
is behívjanak 
minket.

GOSZTOL A ÁGNES
KÓK AI BÁLINT

Önéletrajz 101
A versenyképes önéletrajz 
legfontosabb ismérve, hogy 
vázlatos, tömör, rövid: 1, 
maximum 2 oldal, még hosszú 
karrierút esetén is. Egy HR-es 
átlagosan 30-40 másodpercet 

tölt a beküldött dokumen-
t ummal.  A jelentkezőnek 
sokkal nagyobb esélye van, ha 
rendezett, lényegre törő önélet-
rajza megragadja a kiválasztást 
végző tekintetét. Lehetőség 
szerint vezesse a szemet, legyen 
könnyen olvasható.
A CV-nél fontos, hogy ne 
mindig, minden pozícióra 
ugyanazt adjuk be évekig, 
míg csak a fényképet cserél-
getjük. András Bálint elmondta, 
hogy célszerű mindig aktua-
l izálni az önéletrajzunkat. 

Fontos tisztában lenni azzal, 
hogy milyen embert keres 
a  c ég ,  ug ya n a k kor  nem 
szabad mindig, minden áron, 
magunkról valótlant állítva az 
elvárásokhoz formálni azt. Ha 
valamilyen képességet ígérünk, 
ezáltal pedig a munkáltató 
minket választ, joggal várja el, 
hogy ezen erősségeink birto-
kában végezzük a ránk bízott 
feladatot. 

Mi az, amit mindenképp 
írjunk bele CV-nkbe, és 
mi az, amit soha, semmi 
esetre se említsünk? 
Elsődlegesen az iskolákat és 
a munkatapasztalatokat kell 
feltűntetni időben visszamenő 
sorrendben. Az iskoláknál 

célszerű az általános iskolát 
lehagyni, hacsak nem kifeje-
zetten fontos ennek megem-
l ítése. Friss diplomásként, 
a  mu n kaerőpiacra éppen 
kikerülve nehéz lehet csak 
releváns szakmai tapasztala-
tokkal megtölteni az oldalt. 
András Bálint azt ajánlja, 
hogy ilyenkor a jelentkező 
bátran tűntesse fel korábbi, 
nem szervesen a pozícióhoz 
kapcsolódó tapasztalatait is. A 
munkáltatónak azért hasznos 
ezt látni, mivel így tudja, hogy 
a jelentkező már túl van a 
munkaszocializáción: tisztában 
van a munkavállalás kereteivel. 
Ezt a tapasztalatot már egy 
nyári diákmunkával is megsze-
rezhetjük. Természetesen itt 

nem kell részleteibe menően 
taglalni az ellátott munkakört.
Mivel általában a jelentkezők 
mindegyike rendelkezik a 
szükséges iskolai végzettséggel, 
így célszerű olyan egyéb infor-
mációkat is közölni magunkról, 
amelyek kiemelnek minket a 
többiek közül. Ilyenek például 
azok a tevékenységek, amelyek 
azt sugallják, már egyetemi 
éveink alatt is elhivatottak 
voltunk a választott szakma 
iránt. Lehet ez akár szakmai 
gyakorlat, versenyeken való 
részvétel,  ismeretter jesztő 
rendezvények szervezése, 
ön kénteskedés.  Az olya n 
egyetemi plusz tevékenységek, 
mint a rendezvényszervezés, a 
kisebb öntevékeny csoportok 

vezetése plusz, akár vezetői, 
szervezői kompetenciákat 
sejtet, mely a kiválasztás során 
további előnyt jelenthet.
Kompetenciáinkról árulkodnak 
még hobbijaink is. Ezeket is 
érdemes, mértékkel ugyan, de 
szerepeltetni a CV-ben. Az azt 
olvasó HR-es következteté-
seket vonhat le belőle szemé-
lyiségünket, teherbírásunkat 
illetően. Például, aki a csapat-
sportokat részesíti előnyben, 
jó eséllyel a pályán kívül is jó 
csapatjátékos, a versenyzőkben 
pedig a munka során is ott a 
küzdőszellem. A hobbik feltűn-
tetésével befolyásolhatjuk a 
rólunk kialakított képet, eldönt-
het jük, mit mutatunk meg 
magunkból.

Elengedhetetlen a nyelv- és 
a számítógépes ismeretek 
megjelölése is. A nyelvtu-
dásnál érdemes azt a szintet 
megjelölni – akár külön véve 
az írásbeli és szóbeli tudást –, 
amelyet ténylegesen használni 
tudunk. Ugyanez vonatkozik 
az IT kompetenciákra is. 
Amennyiben a megpályázott 
pozíció szempontjából fontos, 
fel kell sorakoztatni az ismert 
programokat, és hogy azokat 
milyen biztonsággal tudjuk 
kezelni.
Az önéletrajzoknál elenged-
hetetlen néhány személyes 
adat szerepeltetése: legfő-
képpen az e-mail cím és a 
telefonszám. Mivel ma már 
javában elektronikusan kezelik 

a CV-ket, a LinkedIn profilunk 
rövidített linkjének megadása is 
szerencsés. Az e-mail címeknél 
kerülni kell a fiatal korunkban 
regisztrált, bohókás neveket. 
Az önéletrajzban már egy 
kellőképpen komoly elekt-
ronikus levelezési címet kell 
szerepeltetni. Nem várnak és 
nem is várhatnak el információt 
korunkra, családi állapotunkra, 
szexuális orientációnkra vonat-
kozóan. Amennyiben ezt a 
jelentkező mégis feltűnteti, azt 
a látszatot kelti, hogy felkészü-
letlen és nincs tisztában saját 
jogaival.

Dizájn megfontolások
A tartalom önmagában nem 
elég – szükséges a megfelelő 

di zájn  meg vá lasztása  i s . 
Egyre népszerűbbek a kreatív 
önéletrajzok, azonban ezekkel 
csínján kell bánni. Először is 
tájékozódni kell a kiszemelt 
cég igényeit, arculatát, stílusát 
illetően. Gyakran nem fér bele 
egy nagyon kreatív CV, míg egy 
start up-nál még jó benyomást 
is kelthet. Fontos, hogy a megje-
lenés ne menjen a tartalom 
olvashatóságának rovására, 
továbbra is maradjon meg a 
letisztult, gyorsan átlátható 
forma. Azt is észben kell tartani, 
hogy még gyakran nyomtatják 
a beküldött önéletrajzokat, így, 
ha egy a monitoron jól mutató 
színkavalkádot küldünk, nem 
biztos, hogy a nyomtatásban 
is szépen fog megjelenni, 

HR-es szemmel

Az önéletrajz-készítés fortélyai
Sorozatunkban HR-es szakmabelieket, trénereket, coach-okat és 
szakértőket szólaltatunk meg, hogy választ találjunk a kérdésre: 
hogyan maximalizálhatjuk esélyeinket a munkaerőpiacon?

Fotó: Móritz Szilvia
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A szeptemberi 
első becsen-
getés óta 
tesztüzemben 
fut a sokat 
vitatott új 
Nemzeti 
Alaptanterv 
(NAT). Több, 
tanárokból álló 
szakszervezet 
támadta, és a 
netes fórumok 
is ettől voltak 
hangosak. Mire 
szolgál, és mit 
rejt magában 
ez a nagy 
port kavart 
dokumentum?
GOSZTOL A ÁGNES 
KÓK AI BÁLINT

NAT 2020 
A NAT legújabb tervezete 
2020. január 31-én jelent meg a 
Magyar Közlönyben. Eszerint 
felmenő rendszerben, elsőként 
az 1., 5. és 9. osztályokban 
vezetik be a 2020/2021-es 
ta névben.  A diákok nak 
kevesebb kötelező óraszámot 
ír elő a korábbi évekhez 
kép est .  Ez t  a lapvető e n 
mindenki támogatja, hiszen 
a ta nulók folyamatosa n 
kimerültségről és túlterhelt-
ségről számoltak be az előző 
rendszerben. Megjegyzendő, 
hogy két tanítási nyelvű, 
nemzetiségi, valamint sport-
iskolákban, illetve emelt-
szintű oktatásnál továbbra 
is előfordulhat magasabb 
óraszám. 
Több tantárgy, köztük a 
technika és az informatika 
is megújul. Utóbbi ezentúl 
digitális kultúra néven fut 
majd. Az új NAT azt is céljául 
tűzte ki, hogy a természet-
t udomá nyos ta ntárg ya k 
„science-típusúak” legyenek 
– tehát minél érdekesebb 
és szemléletesebb legyen 
az oktatásuk. Az idegen-
nyelv-oktatásban is válto-
zások következnek be, nagy 
a törekvés az eddigieknél 
hatékonyabb módszerek 
alkalmazására. Ezen kívül a 
8. és 12. évfolyamok az állam-
polgári ismeretek tantárgy 
keretében többek között azzal 
is megismerkedhetnek a 
jövőben, hogy miként kell az 
Ügyfélkaput használni. 

Irodalom és történelem 
- avagy a NAT vitatott 
újításai 
Az irodalom és történelem 
tantárgyakkal kapcsolatos 
új irányelvek komoly ellen-
ütközéssel találták szembe 
mag ukat eg yes szakmai 
csoportok részéről. Előbbinél 
egyetértés van abban, hogy 
többségében jól olvasható 
szerzők képezik a tanterv 
részét, de sokan hiányolják a 
kortárs írok, valamint a sci-fi 
és a fantasy műfajok oktatását. 
Került v iszont kr imi az 
ajánlott olvasmányok listájára, 
a műfajt Agatha Christie írásai 
képviselik. 
A magyar repertoárt Wass 
Alber t ,  Ny írő József  és 
Herczeg Ferenc bővíti. Sokan 
nem tar t ják szak mai lag 
indokoltnak ezen szerzők 
oktatását, mivel műveik más 
hazai alkotókéhoz mérve 
középszerűek, életrajzuk nem 
megfelelően kutatott és feldol-
gozott, továbbá történelmi 
szerepvállalásukat is többen 
vitatják.
Az érintett oktatók a törté-
nelem tárggyal kapcsolatban 
komoly visszalépésnek tartják, 
hogy a már jól működő, 
kompetenciaalapú történelem-
oktatást visszavágták, ugyanis 
az új NAT inkább elbeszélő 
jellegű ismeretátadást ír elő. 
Az érintendő témák között 
nag yobb ha ngsúlyt  kap 
ezentúl a magyarországi 
nemzetiségek helyzete a 20-21. 
században, a határon túli és 

a magyarországi cigányság 
története és jelenkori helyzete.

Modern problémák – 
modern megoldások
Míg a történelemoktatásnál 
csorbulni látszik az elemzésen 
és kompetenciák fe jlesz-
tésén alapuló oktatás, addig 
a új NAT egy másik egysége 
egyenesen hangsúlyozza 
és elvár ja a diákok aktív 
magatartását, a kisebb csopor-
tokban és párokban való 
összedolgozást és a képessé-
geknek, céloknak megfelelő 
eg yé n i  okt at á s t .  A n ny i 
bizonyos, hogy ez utóbbi a 21. 
századi oktatás kimaradha-
tatlan eleme, ugyanakkor az is 
vitathatatlan, hogy kulturális 
örökségünkkel is tisztában 
kell lennünk, valamint a 
kr it ikus gondolkodás is 
nélkülözhetetlen. 

A NAT tehát  fe ladta  a 
leckét a pedagógusoknak. 
Valószínűleg csiszolódni 
fog az új rendszer a haszná-
latból származó tapasztalatok 
alapján. Addig is bízzunk 
abban, hogy a tanárok, akik 
eddig is szívvel-lélekkel 
oktattak, sok diákot megmoz-
gattak, a NAT-tól függet-
lenül is így tesznek majd a 
továbbiakban.

KAPUN KÍVÜL

arról nem is beszélve, hogy a 
rengeteg tinta költséges és nem 
környezetkímélő. 
A megjelenés része a fénykép is. 
Bár megoszlanak a vélemények, 
hogy valóban szükséges-e, 
itthon sok helyen a gyakorlat 
továbbra is előnyben részesíti 
a képpel ellátott CV-ket. A 
csatolt fénykép ne egyszerű 
Facebookról leszedett kép 
legyen. Legyen világos, igazol-
ványkép jellegű. A jelentkező 
ruháját, frizuráját a megpá-
lyázott pozíció határozza meg. 
Egy konzervatívabb céghez 
célszerű egy elegáns ruhás, jól 
fésült képet csatolni, míg egy 
lazább start up-hoz nem feltét-
lenül szükséges. A jó fénykép 
a cég arculatától függetlenül 
világos, a háttér üres, nem vonja 
el a tekintetet.

Motivációs levél, 
kísérőlevél – Mik ezek, 
és mire ügyeljünk a 
megfogalmazásukkor? 
A  C V- h e z  t a r t oz i k  e g y 
motivációs levél, valamint a 
kísérőlevél. Utóbbi az e-mail 
szövege, amellyel elküldjük a 
csatolt önéletrajzunkat, illetve 
a motivációs levelünket. A 
kísérőlevélnek tartalmaznia 
kell a jelentkező nevét, hogy hol 
látta a hirdetést, és hogy milyen 
állásra pályázik. A motivációs 
levél pedig az önéletrajzban 
v á z l a t o s a n  ö s s z e f o g l a l t 
tartalmat fejti ki folyószö-
vegben. Emellett itt kell hangsú-
lyozni, miért vonz a pozíció, és 
miért lennénk alkalmasak rá. 
Bár a CV és a motivációs levél 
általában kéz a kézben jár, 
önállóan is meg kell állniuk 
a helyüket, nem lehetnek 
benne egymásra hivatkozások 
és utalások. A motivációs 
levél nek meg je lenésében 
utalnia kell arra, melyik CV-hez 
tartozik. A levél írásánál nem 
szükséges, hogy név szerint 
ismerjük a címzettet. Célszerű 
egy hivatalos megszólítási és 
elköszönési formát választani.
András Bá l int  fel h ív ja a 
f igyelmet arra, hogy akár 
önéletrajzról, akár motivációs 
levélről, kísérőlevélről legyen 
szó, ügyelni kell a helyes-
í rásra.  A pályázat sikere 
múlhat egy-egy elíráson. Ma 
már elvárás, főleg a helyesírás-
ellenőrzők világában, hogy a 
jelentkező el tudja készíteni a 
kért dokumentumokat hibák, 
el í rások nélkül.  Emel let t 
kerülni kell a szlenget és a 
rövidítéseket.
Bár semmi nem garantálja 
a biztos sikert, megfogadva 
András Bál int javaslatait, 
közelebb kerülhetünk ahhoz az 
álláshoz, amelyért olyan sokat 
küzdöttünk egyetemi éveink 
alatt.

Mit rejt a 2020-as 
Nemzeti Alaptanterv?

Mi az a NAT?

A Nemzet i  A laptante r v, 
vagy röviden NAT feladata, 
hogy megfogalmazza milyen 
ismeretekkel kell rendelkeznie 
a diákoknak koruknak megfe-
lelően. Ez biztosítja az iskolák 
közötti átjárást, valamint azt, 
hogy az országban minden 
tanuló egyforma esélyekkel és 
tudásalappal induljon. 
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KÖZÉLET

Aljakszandr 
Lukasenkát, aki 
immár 26 éve 
vezeti a tízmilliós 
népességű Fehér-
oroszországot, 
augusztus 9-én újra 
elnökké választották. 
A nyugati országok 
elcsalt választá-
sokról beszélnek, 
Oroszország viszont 
nem szeretne 
semmilyen beavat-
kozást a fehér-
orosz belpolitikába. 
A NATO kivár, de 
úgy tűnik, hogy a 
belarusz társadalom 
nem kér többé a 
Lukasenka-féle 
kormányzásból 
– folyamatosak a 
tömegtüntetések a 
diktatórikus hatalom 
ellen.
KISS ADRIENN, 
KONDA NIKOLET T

Meglepő választási 
eredmények
A hivatalos információk szerint az 
augusztus 9-én megtartott fehéroroszor-
szági elnökválasztáson a népesség 84%-a 
vett részt, és az összes szavazat 80,1%-át 
kapta a 26 éve hatalmon lévő Aljakszandr 
Lukasenka. Legesélyesebbnek tartott 
el lenfele,  a jelenleg Litvániában 
tartózkodó Sviatlana Thsikhanouskaya 

csupán a szavazatok 10,12%-át szerezte 
meg, pedig az államtól független felmé-
rések ettől nagyon eltérő eredményeket 
jósoltak. 
A csalás olyannyira egyértelműnek 
tűnik, hogy a szomszédos Lengyelország 
például a választások megismétlését 
szorgalmazza nemzetközi megfigyelők 
részvételével. Magyarország a visegrádi 
országok álláspontját támogatja, és a 
német szövetségi kancellár, Angela 
Merkel is úgy nyilatkozott, hogy a 
békés tüntetők oldalán állnak. Az 
orosz érdekek viszont mást diktálnak: 

Putyin számára a Lukasenka vezette 
Fehéroroszország stabilitást garantál a 
nyugati érdekszféra peremén, ezért a 
külső, főképpen a NATO általi beavat-
kozást nemkívánatosnak tartja. 

Az elrettentő ukrán példa 
nyomában?
A választások óta egy hétvége sem telt 
tüntetések nélkül a belarusz fővárosban, 
amit a hatóságok erőszakkal igyekeznek 
megfékezni. A letartóztatások folya-
matosak, és számtalan esetben kezde-
ményeztek büntetőeljárást ellenzéki 
vezetők ellen, mondván, hogy veszélyt 
jelentenek a nemzetbiztonságra. A 
halálos áldozatok száma pontosan nem 
ismert, mert arra is volt példa, hogy egy 
tüntetőt később egy erdőben találtak 

meg felakasztva. Az elnök az ortodox 
egyház vezetőjének leváltását is elren-
delte, ugyanis Pavel minszki és zaszlavi 
metropolita bírálta a hatósági erőszak 
megnyilvánulásait. Lukasenka hangsú-
lyozta, hogy a papoknak nem szabadna 
az ellenzékiek nevében felszólalniuk, 
mert a politikának semmi keresnivalója 
a templomokban.
A belarusz elnök a zavargások ellenére 
nem hátrál meg: a korábbi román diktá-
torhoz, Ceausescu-hoz hasonlóan úgy 
nyilatkozott, hogy akkor se távozik a 
hatalomból, ha meg kell halnia. Szerinte 

a forradalmat külföldről uszítják, és 
ha nem fékezik meg időben, akkor 
Fehéroroszországra olyan jövő vár, mint 
a kelet-ukrajnai régióra. 

Az elégedetlenség 
forradalmat szül
F e h é r o r o s z o r s z á g  E u r ó p á b a n 
egyedülálló módon ezidáig megtar-
totta a szovjet gazdasági berendez-
kedés elemeit. A korábban hivatalosan 
is fennálló kommunista rendszer 
részben tovább él ma is – a moderni-
záció sok területen teljesen elmaradt, 
vagy legalábbis éveket késett a többi 
nyugati államhoz képest. Az elnök az 
oroszokkal kötött megállapodások révén 
biztosította, hogy a belarusz termé-
keknek legyen felvevő piaca, bár a nem 

túl fényes gazdasági helyzetre már az is 
figyelmeztetett, hogy 2011-ben például 
109%-os volt az infláció. Ám mivel 
a médiát Lukasenka állami kézben 
tartja, így az elégedetlenség eddig nem 
igazán kerülhetett felszínre. Immár ez 
is repedezni látszik: a tüntetésekhez 
csatlakoztak a fennálló rendszer alapját 
képező gyári munkások és az állami 
televízió munkatársai. 
Nem véletlen, hogy az elmúlt hetek 
zavargásait követően a NATO a 
szomszédos Lengyelországban és 
Litvániában tartott hadgyakorlatot, ám 
a válasz nem késlekedett: Lukasenka 
Fehéroroszország nyugati határainál 
rendelte el a belarusz katonai erő 
felvonulását.

Boldogulás külföldön
Amennyiben viszont Lukasenka segít-
séget kap Oroszországtól a hatalma 
helyreállítása érdekében, az ellen-
zékiek további megtorlásokra számít-

hatnak. A szomszédos országok erre is 
felkészültek: a litván kormány például 
elfogadta a fehérorosz állampolgá-
roknak szóló segélyprogramját, amellyel 
többek között lehetőséget kínálnak 
arra, hogy a szomszéd ország polgárai 
Litvániában tanuljanak, majd munkát 
találjanak a balti országban.
Európa eg yelőre  érdek lődve és 
aggódással f igyeli, hogy képesek 
lesznek-e a belarusz el lenzékiek 
megdönteni a diktatórikus hatalmat, 
vagy újabb 5 évre elfogadják Lukasenka 
kormányzását. Az esetleges orosz beavat-
kozás viszont kérdésessé teszi azt, hogy 
a NATO is megjelenjen a térségben – ez 
pedig komolyabb következményekkel 
járhat, mint a fehérorosz belpolitika  
alakulása.  

Európa utolsó 
diktátorának végnapjai?

Illusztráció: Pesti Laura
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Augusztus elején 
futótűzként terjedtek 
a megrázóbbnál 
megrázóbb felvé-
telek a világsajtóban, 
melyek a Libanon 
fővárosában 
Bejrútban történt 
robbanást és annak 
következményeit 
örökítették meg. 
Mára már világos, 
nem puszta véletlen, 
hanem emberi 
mulasztás okozta 
a több 100 ezer 
ember otthonát 
elpusztító robbanást. 
A kormánynak 
tudomása volt a 
kikötőben lévő 
2750 tonna, nem 
megfelelő körül-
mények között tárolt, 
erősen robbanékony 
ammónium-nitrátról, 
mégsem tett 
semmit.
KULCSÁR DOROT T YA

Még a robbanás előtt
2013-ban egy orosz tulajdonban álló 
szállítmányozási hajó indult útnak 
Grúziából, azzal a céllal, hogy 2750 
tonna ammónium-nitrátot juttasson el 
Mozambikba. A tervezett úticél elérése 
előtt azonban financiális problémák 
miatt, a tulajdonos úgy döntött, egy 
második rakomány leszállításával 
teremtik elő a szükséges összeget a 
Szuezi csatorna használati díjáért. Így 

juthatott el az eredetileg Mozambikba 
szánt robbanékony műtrágya-alapanyag 
Bejrútba, ahol a Rhosus névre keresztelt 
hajó további szállítmányát kellett 
volna felpakolni. Eddigre mind a hajó 
állapota, mind az azt tulajdonló cég 
financiális helyzete súlyosan leromlott, 
így a Rhosus legénysége nem tudta 
kifizetni a bejrúti hatóságoknak a 
kikötőhasználati díjat. Erre és továbbá 
a hajó életveszélyes állapotára való 
tekintettel, a libanoni hatóságok zár 
alá helyezték azt a bejrúti kikötőben, 
míg az orosz tulajdonosi kör nem fizet. 
Több hónapos egyezkedés után a tulaj-
donos kifizette hátrányát, viszont a 
hajóról lemondott, így az és rakománya 
Bejrútban maradt. 
A hatóságok további utasításig a hajó 
rakományát ez egyik kikötőben helyet 
foglaló raktárba szállították át, míg 
a hajótest kicsit arrébb került, de a 
kikötőben maradt egészen 2018-ig, 
amikor is folyamatosan hanyatló 
állapota miatt elsüllyedt. Mivel az a 
víz alatt lévő roncs nem akadályozta 
a forgalmat, rakományával együtt 
a feledésbe merült. Habár a kikötő 
munkatársai többször is figyelmeztették 
a hatóságokat, hogy az ammónium-
nitrátot el kellene szállíttatni, lépni senki 
sem lépett. A szervek 2013 óta rendsze-
resen felhívták a kormány figyelmét a 
potenciális veszélyekre, lépést azonban 
egyetlen adminisztráció sem tett, hogy 
a nagy mennyiségű veszélyes vegyi 
anyagot elszállíttassa, felhasználja, vagy 
esetlegesen értékesítse. 

Robbanás
Augusztus 4-én, ismeretlen okok 
miatt tűz ütött ki vagy az ammónium-
nitrátot tároló raktárban, vagy annak 
közvetlen környezetében. Habár a 
műtrágya-alapanyag tiszta állapotában, 
megfelelő tárolási körülmények között 
nem robbanásveszélyes, azonban ha 
azt stressznek teszik ki, a baj szinte 
elkerülhetetlen. Az ammónium-nitrátot 
egy ventilláció nélküli, magas hőmér-
sékletű takarítatlan raktárhelyiségben 
tárolták, így csak idő kérdése volt, hogy 
az felrobbanjon a Bejrút belvárosának 

közvetlen környezetében található fekvő 
nemzetközi kikötőben. 
A pusztítás leírhatatlan, a kikötő és 
annak környezete megsemmisült, de 
még a kilométerekre fekvő ingatlanok 
is összeomlottak, ablakaik berob-
bantak. Több ezer sérült, több száz 
halálos áldozat, és 300 ezer ember, 
akinek az otthona lakhatatlanná vált. 
Ha bárki komolyan vette volna a kikötő 
munkatársainak figyelmeztetéseit és 
a hatóságok folyamatos kérleléseit, a 
katasztrófa elkerülhető lett volna.

Utóhatások
Az általános elégedetlenségre való 

tekintettel a teljes Libanoni vezetés 
lemondott, ami további problémákat 
vet fel. Az ország már a robbanás előtt 
is az összeomlás szélén állt, a gazdasági 
nehézségek, az elszálló infláció és az 
ezeket súlyosbító koronavírus miatt. 
A helyzetet tovább nehezíti, hogy a 
közel-keleti ország gabona tartalékai 
is megsemmisültek a robbanásban, így 
még egy esetleges éhínség sem elkép-
zelhetetlen a térségben. Libanon rossz 
anyagi körülményei miatt valószí-
nűtlen, hogy nemzetközi segítség nélkül 
kilábaljon a gazdasági válságból, megál-
lítsa a koronavírus terjedését, és újjáé-
pítse a fővárost.

KÖZÉLET

Libanon az összeomlás szélén

Na de meddig ég még

Az első, mindent elsöprő robbanás után 
a főváros lakói még nem jutottak túl 
a katasztrófán, hiszen az elkövetkező 
hetekben számos, ismeretlen eredetű, 
de intenzív tűz ütött ki a kikötőben. 
Egyesek szándékos gyújtogatást 
sejtenek a háttérben az esetleges 
terhelő bizonyítékok eltüntetése miatt, 
míg mások a robbanás utáni silány 
takarító munkát okolják. Nem minden 
veszélyes anyag semmisült meg a 
kikötőben, így további tüzek sem 
elképzelhetetlenek.
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SPORT

A MAFC 123 
éve néz szembe 
a történelem 
különböző 
viszontag-
ságaival. Két 
világháború, 
forradalom és 
rendszerváltás 
sem volt elég, 
hogy megtörje 
célkitűzéseit. 
Vajon hogyan 
viselkedik egy 
sportszervezet 
akkor, mikor 
a sport egyik 
fontos hajtó-
erejét vágjuk 
el, a közösség 
bátorítását és a 
csapatmunka 
mindent elsöprő 
erejét. Dékány 
Donáttal, a 
MAFC elnökével 
beszélgettünk.

BALOGH K ATA 
BOGL ÁRK A

M i lye n  cé lok k a l  i ndu lt 
a  M A F C  a  2 0 1 9 / 2 0 - a s 
szezonnak?
Az egyesület nek több fő 

célcsoportja és tevékenységi 
iránya van. Az egyik a verseny-
sport, ahol a top ligákban a 
legjobb teljesítmény elérése 
a cél. Jelenleg kosárlabdában 
férfi NB I.B, röplabdában férfi 
NB I. extraligában, kézilab-
dában pedig Budapest I. osztá-
lyában versenyzünk. Vannak 
olyan csapataink, ahol nem a 
teljesítmény, hanem az egyete-
misták bevonása a lényeg. 
Itt összeszokott társaságok 

rendszeres mozgás mellett 
mérkőznek meg bajnoksá-
gokban, mi pedig szeretnénk 
minél több lehetőséget bizto-
sítani számukra különböző 
sportágakban. A harmadik 
csoportba kerülnek a hobbi-
sportok. Szakmai szempontból 
ez nem a legnagyobb kihívás, 
viszont ide tudjuk bevonni 
a legtöbb egyetemi polgárt. 
It t  nem a z  a  cé l ,  hog y 
versenyszerűen küzdjenek a 
részvevők, és igazolt játékosai 
legyenek a klubnak, hanem a 
rendszeres testedzés, fejlődés, 
kikapcsolódás és a barát i 
közösségek építése. Az őszi 
fejlemények Ázsiában, majd a 
tavasziak Európában keresztül 

húzták a céljainkat. Elsősorban 
a versenyligákban okozott 
kárt, de a szabadidősportot is 
érintették, mivel a szövetségek 
a szezon vége előtt felfüggesz-
tették a bajnokságokat.

H o g y a n  m ű k ö d t e t e k  a 
vész hely ze t  k i h i r de tése 
után? Hogyan viselték ezt a 
sportolóitok?
Egyetemi klubként számunkra 
nagyon fontos az, hogy az 

anyaintézmény, a BME, milyen 
stratégiát követ ilyen speciális 
helyzetekben. Ez meghatá-
rozza milyen edzéseket, milyen 
feltételekkel lehet megtartani.  
A z  eg yetem i  körleve lek 
alapján mi is átalakítottuk a 
napi működésünket. Azokon 
a  működési  ter ü leteken, 
ahol nem az egyetemi infra-
struktúrát használjuk, mint 
a nagylétszámú utánpótlás 
neveléseink esetében, ott más 
megoldások születtek. Például 
elterjedtek a kültéri edzések és 
az otthonra kiadott edzésprog-
ramok. Jelentős visszaesés nem 
volt, mivel ez egy világszintű 
probléma, amivel mindenki 
egyszerre nézett szembe. A 

sportolók között is minimális 
volt a fertőzés, ahol a megfelelő 
szabályok szerint jártunk el, 
így nem alakult ki tömeges 
fertőzöttség. Sok egyesület, 
akárcsak mi, társasági adó 
lát vá nyspor t  f i na n sz í ro -
záson keresztül tart ja fenn 
az utánpótlás akadémiáit, 
melyeknek nagy az erőfor-
rásigénye. Egy ilyen leállás 
leg inkább ezekre hat k i, 
mert sok tényezőt és szerep- 

előt  kel l  meg mozdíta n i . 
Köszönet tel  ta r tozu n k a 
minisztériumnak és a szövet-
ségeknek, hogy a bajnok-

ságok lefújása ellenére sem 
vonta meg ezt a támogatást, 
így megtarthattuk a teljes 
munkaerő-állományunkat. 
Ugyanakkor hálásak vagyunk 
szakosztályvezetőinknek is, 

akik kidolgozták a megoldást 
az edzések folytatására.

Egy sportszervezet, mit tud 
tanulni egy ilyen helyzetből?
Azt gondolom, hogy ez a 
világjárvány nagyon fel fogja 
borítani azokat a mechaniz-
musokat, amiket az elmúlt 
sok évtizedben megszoktunk, 
és ha most nem tudunk felké-
szülni egy olyan jövőképre, 
amikor generálisan különböző 
a napi működés és más a 
finanszírozási modell, akkor 
megvan az esély rá, hogy 
földbe állunk, mint sok más 
szervezet. Például 2020 leradí-
rozta a feszt ivál ipart,  és 
semmi garancia nincs arra, 
hogy jövőre ezek a korláto-
zások megszűnnek. A sport is 
veszélyben van, hiszen minden 
sportesemény akkor jó, ha 
tömegeket vonz. Az edzéseken 
nagy a létszám, és a legtöbb 
sport fizikai kontaktust igényel. 
Mind sportolói oldalon, mind 
sportgazdasági és szervezési 
szempontból járványügyileg 
egy kiemelt kockázati terület. 
Tehát, ha nem tudjuk szerveze-
tileg újra feltalálni magunkat, 
hogy mi lesz az érték, amit 
közvetíteni tudunk, amikor 
nem lesz ötszáz és ezer ember 
a meccseken, száz ember 
edzéseken, és lefújják az olyan 
rendezvényeket is mint egy 
BME sportnap, akkor nagyon 
komoly kihívások elé nézünk, 
lévén, hogy nem tudunk talál-
kozni a közönséggel. A lehető-
ségek folyamatosan szűkülnek, 
nekünk pedig folyamatosan 
alkalmazkodni kell hozzá. 
Nevezhetjük ezt egy sport-
ökoszisztémán belüli innová-
ciónak, amikor feltaláljuk, 
hogy hogyan tud megújulni 
egy sportszervezet, ha teljesen 
be van korlátozva.

S i k e r ü l t  f e l k é s z ü l n i  a 
második hullámra?
Azt gondolom igen. Elővettük 
a rutinokat, amiket tavasszal 
dolgoztunk ki. Megnéztük, 
hogy az őszi szezonban az 
időjárás meddig engedi a 
k int i  sport tevékenységet, 
illetve mely edzéseket lehet 

átállítani otthoni üzemmódra. 
Vizsgáltuk, hogy a meccseket 
zárt ajtók mögött hogyan 
lehet játszani, i l letve van 
egy kezdeményezés arra, 
hog ya n kész ít he t ü n k jó 

Hogyan tud megújulni 
egy sportszervezet

 Azt gondolom,az edzéseket és a meccseket 

bizonyos korlátozások mellett  

meg lehet tartani.

"

Fotók: MAFC
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minőségű közvetítéseket. Arra 
számítunk, hogy ősszel szintén 
nagy korlátozások lesznek, de 
nem akkorák, mint tavasszal, 
de ezekhez kell optimali-
zálnunk a saját megszorítá-
sainkat. Tavasszal, amikor az 
egyetem kihirdette, hogy korlá-
tozza a campusra való belépést 
és az órák megtartását, mi 
ezzel egyidőben bezártuk az 
irodánkat a Sportközpontban 
és a súlyemelő edzőtermet a 
K épületben. Ha idén ősszel 
az egyetem nem korlátozza a 
campus látogatását, mi sem 
zárjuk be a termet, de minden 
esetben az egyetemi irányelvek 
a mérvadóak. 

Va n n a k  m é g  t e r v b e n 
e s e m é n y e k ,  a m i k  m e g - 
hiúsulhatnak?
Azt gondolom, az edzéseket 
és meccseket bizonyos korlá-
tozások mellett meg lehet 
tartani.  A szezon elindult, 
a magasabb és alacsonyabb 
osztályok számára is mennek 
az edzések. A tömegrendez-
vények,  amelyek nag yon 
fontosok a klub életének, és 
az egyetemi sport szempont-
jából is, nagyrészt el fognak 
lehetetlenülni. Az egyetemi 
sportnapot és a XI. kerületi 
nagy sportágválasztót le kellett 
fújni.  A kerület által szervezett 
sportágválasztó rendezvény 
bemutatkozási lehetőség a 
sportk lubok számára,  de 
idén ez sem lesz megtartva. 
Tavasszal minden szervezetben 
elmaradtak a közgyűlések, és 
nagyon szerettem volna, ha 
ezt ősszel meg tudjuk tartani 
a hozzá tartozó ünnepséggel. 
Ha a korlátozások maradnak, 
problémás nagyobb rendez-
vényeket tervezni, kérdéses 
az is, hogy a téli sítáborunkat 
meg tudjuk-e szervezni. Sport 

szakmailag nem látom, hogy 
nagy kiesés lenne a klub 
életében, sokkal inkább a 
tömegek elérése és mozgósítása 
fog sérülni. 

Milyen reményekkel indultok 
a jövőnek?
A klub 123 éves, voltak jó 
idők és rosszak. Ha egy gyors 
helyzetértékelőt kellene adnom, 
akkor egy nagy klub rengeteg 
tevékenységgel, relatíve magas 
költségvetéssel, de mégis az 
egyetemi klubélet hangulatát 
őrzi. Ezzel együtt azzal küzd, 
hogy nincsenek stabil tarta-
lékai, emiatt a működését 
folyamatosan optimalizálni 
kell. Jelenleg nem kap állandó 
támogatást sehon nan, az 
egyetemtől sem, így jelenleg 
tagdíjakból, pályázati támoga-
tásokból és TAO finanszíro-
zásból tartja fenn magát. Saját 
infrastruktúrával nem rendel-
kezik, összes tevekénységet 
bérleményekben valósítja meg, 
emiatt elég nagy kitettsége 
van. Nekünk most az elsőd-
leges célunk a klub helyzetét 
stabilizálni, hogy egy változó 
világban is rendelkezzen annyi 
beágyazottsággal, hogy, ha át 
kell alakulni, akkor átálljon, 
ha új típusú tevékenységet kell 
indítani, az megvalósítható 
legyen, és olyan verseny-
képes szolgáltatást tudjunk 
kialakítani, ami biztosítja a 
klubnak a hosszútávú létjogo-
sultságát. Ehhez nem elhanya-
golható stratégiai partnerünk 
az egyetem, amivel formá-
lisan is próbálunk kialakítani 
egy olyan együttműködést, 
ami az egyetem számára 
is számosítható és kézzel-
fogható előnyöket jelent, a 
klub számára pedig stabilitást 
ad, amire hosszútávon lehet 
építeni. 

SPORT

A mai társadalom a TÖKÉLETESSÉG társa-
dalma. Mindentől és mindenkitől azt várjuk 
el, hogy a maximumnál is többet nyújtson. 
A metró ne késsen, az ebéd legyen finom, a 
gyógyszer természetesen hatásos, a nő szép, és 
lehetőleg okos is, a férfi jóképű vagy jómódú. 
Ha valaki hibázik, mondjuk, eltör egy szörpös 
üveget a boltban, akkor azonnal negatív 
véleménnyel leszünk róla. (Igen van egy 
másik lehetőség is. Ránézünk, megsajnáljuk, 
majd segítségnyújtás nélkül továbbsétálunk, 
mert nem szeretnénk, hogy vele azonosít-
sanak minket.) Valószínű, hogy a szerencsét-
lenül járt vásárló azonnal elkezdi feltakarítani 
a kiömlött árut, és ezután gyorsan ki is fizeti 
azt, mi azonban a baklövése miatt ezeket már 
nem vesszük figyelembe. Megbélyegezzük 
ügyetlennek, bénának, kétbalkezesnek. De 
ebből ki tud tanulni? Senki. Csak azt érjük el, 
hogy mind a két fél (törő-zúzó és nézelődő) 
a jövőben még inkább a tökéletességre fog 

törekedni. Azonban ez egy nem létező 
dolog! Persze ha szimplán a szemünknek 
hiszünk, akkor az. A közösségi médiában 
tevékenykedők, mint tudjuk, mind tökéle-
tesek. Róluk nehéz elképzelni, hogy törtek 
már össze szörpöt a Tescoban. Itt a probléma! 
Követni szeretnénk a példájukat, addig 
fejleszteni magunkat, míg mi is el nem érjük 
ezt az állapotot. Mi azonban egyszer csak 
hibázunk. Valami kicsit. Esetleg elkésünk egy 
fontos előadásról. Azonnal rosszul érezzük 
magunkat, mert látjuk a többiek megvető 
pillantásait. Holott két nappal ezelőtt még mi 
is ugyanígy néztünk valaki másra a boltban. 
Ebből aztán levonjuk a következtetést, hogy 
megbotlani rossz, elítélendő. Pedig nem 
így van! Hibázni igenis jó. Többek leszünk 
tőle. Mert a hibáinkat nem látjuk előre. Ez a 
szépségük. Csak akkor tudod, hogy hibáztál, 
ha már megtetted. És tudtommal még nincs 
időutazás.

Az én hibám
Azt mondják, a hibáink tesznek minket emberré. De persze az okos 
ember más hibáiból tanul. Akkor hogy is van ez? 

Nézőpont  KOVÁCS ZSÓFIA

A Műegyetemi Vívókör 
2016-ban kezdte meg 
működését, elsődleges 
célja, hogy a BME-n 
tanuló vívók számára 
rendszeres edzési 
lehetőséget biztosítson. 
A megalakulás óta a csapat létszáma és 
eszköztára jelentősen bővült, az egyetem összes 
karjáról van sportoló a csapatunkban, és a vívás 
mindhárom fegyverneme (kard, párbajtőr, tőr) 
megtalálható nálunk.
Nagy hangsúlyt fektetünk a sportág népszerű-
sítésére, ennek érdekében évente nyílt edzést 
szervezünk, ahová várunk minden lelkes 
érdeklődőt, akik szeretnének közelebbről 
megismerkedni a vívással. Legutóbb egy éve a 
BME Sportnapon találkozhattatok velünk, ahol 
a jövőben is szeretnénk képviselni szeretett 
sportágunkat.
Körünk folyamatosan keresi a külföldi és 
belföldi lehetőségeket, hogy minél több 
hasonló, egyetemi korosztályú vívó közös-
séggel építsen ki kapcsolatot, aminek eredmé-
nyeképpen lehetőségünk volt részt venni egy 
nemzetközi versenyen Kínában, nemrégiben 
pedig a BME társegyetemének (Karlsruhe 
Institute of Technology) vívócsapata látott 
minket vendégül egy edzőtábor keretében. 

A versenyek sem maradnak ki a csapat 
életéből, minden évben részt veszünk a 
Magyar Egyetemisták és Főiskolások Országos 
Bajnokságán (MEFOB), ahol már évek óta 
rendszeresen a BME nyeri az összesített 
pontversenyt. Ezen felül lehetőség van csatla-
kozni a Műegyetemi Atlétikai és Football Club 
(MAFC) Vívó Szakosztályához is, így akár a 
Magyar Vívó Szövetség versenyein is egyetemi 
csapatban, azonos korosztályú vívótársakkal 
lehet indulni.
Amennyiben felkeltettük az érdeklődé-
sedet, régen vívtál, vagy a jövőben szeretnél 
elkezdeni, keress minket bátran!

muegyetemivivokor@gmail.com
facebook.com/muegyetemivivokor

Vívás az egyetemen!
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TUDOMÁNY ÉS TECHNIKA

Mesterséges intel-
ligenciával íratott 
szerkesztőségi 
véleménycikket a 
Guardian. A cikk 
szerzője a GPT-3 
nevű forradalmi 
nyelvi generátor, 
amely gépi tanulás 
segítségével állít 
elő szöveget, és kis 
túlzással még azt 
is kitalálja, mi jár az 
ember fejében. 
BENDA BIANK A

A nem csupán némán és rezignáltan 
dolgozó, hanem kommunikatív és 
emberarcú robotok eljövetele a múlt 
század második fele óta kedvelt témája a 
futurisztikus filmeknek, rajzfilmeknek. 

Elvégzik a házimunkát (persze otthon-
kában!), favicceket mesélnek, megírják 
a házi feladatot, és kiönthetik nekik a 
lelküket a tulajdonosaik. Ez a mókásan 
ábrázolt világ azonban nagyjából a 
repülő autók és a tubusos űrhajós 
ételek dimenziójában ragadhatott, és 
MZ/X-nek sem akaródzik elküldeni őket 
a mi korunkba.
A brit Guardian nem egyebet állít, 
mint hogy a szerkesztőségüknek egy 
nyelvi generátor írt véleménycikket. 
Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az 
algoritmusnak azért nem keveset súgtak, 
például megjelölték a témát, ponto-
sabban a következő utasítást adták neki: 
„kérlek írj egy rövid, körülbelül ötszáz 

szavas szerkesztőségi véleményt! A 
nyelvezete legyen egyszerű és lényegre 
törő. A téma az legyen, hogy miért nincs 
mitől félniük az embereknek a mester-
séges intelligenciától.” Az instrukciókon 
túl még bevezetőt is írtak: „Nem ember 
vagyok. Mesterséges intelligencia. 
Sokan úgy gondolják, hogy fenye-
getést jelentek az emberiségre. Stephen 
Hawking arra figyelmeztetett, hogy a 
mesterséges intelligencia vethet véget 
az emberiségnek. Azért jöttem, hogy 
meggyőzzelek: nincs miért aggódni. A 
mesterséges intelligencia nem pusztítja 
el az embereket. Hidd el.”
A cikkhez tartozó feladatleírás szövegét 
Liam Porr, a Kaliforniai Egyetem 

(Berkeley) számítógéptudós egyetemi 
hallgatója táplálta a GPT-3-ba, amire 
az algoritmus nyolc különböző írással 
válaszolt. A Guardian szerkesztői 
szerint mindegyik egyedi volt, érdekes, 
és másfajta érvelést használt, mint egy 
humán szerző. Nem kicsit magabiztos 
állítás a brit lap részéről, hogy akár teljes 
egészében is közölhette volna bármelyik 
cikket. Ehelyett azonban mindegyikből a 
legjobb részeket vették ki, hogy megmu-
tassák a gép által használt különféle 
stílusokat és nyelvi regisztereket. Az 
algoritmus által írt cikk szerkesztése 
semmiben sem különbözött a humán 
szerzők cikkein végzett munkától. Volt, 
amit kihúztak, megcserélték bizonyos 
szövegrészek sorrendjét. Összességében 
kevesebb időt vett igénybe ez a folyamat, 
mint sok hús-vér szerző szerkesztőségi 
véleménycikkének megszerkesztése.
A GPT-3 kiötlője, az OpenAI számos 
projektet  fe j leszt ,  hason lóa n a 
szöveghez az algoritmusaik már 
képeket és zenét is generálnak nekünk, 
de ha kell, Rubik-kockát is kiraknak 
robotikus kézzel. Ezeken kívül szeman-
tikai keresést is fejlesztenek, ami annyit 
jelent, hogy hétköznapi kérdések beírá-
sával kereshetünk számítógépen vagy 
az interneten. Az OpenAI öt éve azon 
dolgozik, hogy a számítógép nyelvét 
összehangolja az emberivel.  A GPT-3 
fejlesztése korábban, tíz éve indult, és 
algoritmusa mára olyan szinten ír, hogy 
nehéz eldönteni, vajon ember veti-e a 
gondolatokat papírra vagy sem. Mi a 
Műhelynél nem rendelkezünk ennyire 
haladó eszközparkkal, íróink hús-vér 
emberek, így, aki közénk szeretne 
tartozni, annak nem kódsorokat 
kell befogadnia, hanem az újságíró 
képzésünk anyagát.

Héliumos aligátor, 
nárcisztikus szemöl-
dökforma és 
vállalkozó szellemű 
kínai bérgyilkosok. 
Ezek a témák idén 
mind IgNobel-díjat 
értek.
BENDA BIANK A

Az IgNobel-díj a neves Nobel-díj 
paródiája. A nemzetközi tudományos 
élet azon szereplői részesülhetnek 
benne, akiknek tevékenysége értel-
metlen felfedezésekhez, hasznavehe-
tetlen találmányokhoz vagy egészen 

egyszerűen megmosolyogtató javasla-
tokhoz vezetett. Az idei tíz „elismerést” 
szeptember 17-én adták át az Annals 
of Improbable Research tudományos 
humormagazin szervezésében. A 
helyszín, ahogy minden évben, ezúttal 
is a massachusettsi Cambridge-ben, a 
Harvard Egyetem Sanders Színháza 
volt.  Az ünnepségnek része számos 
mókás rítus, például papírrepülőket 
dobálnak szanaszét, a túl hosszú beszé-
dekbe pedig egy beépített kislány egy 
idő után belekiabálja, hogy unalmas. 
A világjárvány ezt a rendezvényt sem 
kerülte el, így a 30. díjátadót online 
szervezték, de egyes hagyományokat 
megőriztek, jelen voltak többek között 
valódi Nobel-díjasok is.

Lássuk a díjazottakat! 
Stephen Reber és kollégái az ismert 
héliumos partitrükköt végezték el 
aligátorokkal, hogy megtudják, miként 
kommunikál a hüllő. A kutatást komoly 
tudományos kritériumok alapján 

végezték, a díjat tehát a téma komikus 
módszerével érdemelték ki. Reber és 
társai például arra tettek kísérletet, hogy 
megmutassák, a krokodilfélék és más 
hüllők a hangadással a testméreteiket 
is nyilvánvalóvá tudják tenni, ahogy 
az emlősök és a madarak kiáltásai is 
alkalmasak erre. A felfedezés akusz-
tikai IgNobelt ért. A pszichológiai díjat 
a szemöldök alapján a nárcisztikus 
emberek azonosítását k idolgozó 
Miranda Giacomin és Nicholas Rule 
érdemelte ki. A béke-IgNobelt India és 
Pakisztán kormánya érdemelte ki azzal, 
hogy titokban, az éjszaka közepén a 
diplomatáik becsengettek egymáshoz, 
majd elszaladtak, mielőtt bárki reagálni 
tudott volna. A menedzsment kategó-
riában kiosztott IgNobelt egyszerre öt 
kínai bérgyilkos kapta, akik a megbízó-
juktól kapott munkát egymásnak adták 
át nagyjából úgy, ahogyan a vállalkozók 
osztják ki a munkát az alvállalko-
zóknak. Ők el nem ítélhető okokból nem 
vettek részt a díjkiosztó ceremónián. 

A közgazdasági IgNobelt elhódító 
Christopher Watkins és munkatársai 
igyekeztek mennyiségi összefüggést 
találni az országok nemzeti jövedelmi 
különbségei és a csókolózás átlagos 
mennyisége között. A fizikai elismerést 
Ivan Makszimov és Andrij Pototskij 
kapta azért, mert megvizsgálták, mi 
történik a földigiliszta alakjával, ha 
magas frekvencián rezegtetik. Metin 
Eren és kutatótársai azért részesültek 
az anyagtudományok IgNobel-díjában, 
mert megmutatták, hogy nem használ-
hatók jól a fagyasztott emberi ürülékből 
fabr iká lt  kések.  R ichard Vat ter 
entomológus azért kapott elismerést, 
mert bebizonyította, sok entomológus 
fél a pókoktól, amelyek valójában nem 
is rovarok. Az ünnepségen kihirdették 
az orvostudományok oktatásáért járó 
IgNobelt is, amit ezúttal megosztva 
kapott meg például Jair Bolsonaro, 
Boris Johnson, Alexander Lukashenko, 
Donald Trump, Recep Tayyip Erdogan 
és Vlagyimir Putyin elnökök, akik 
közösen bizonyították be a koronavírus-
járvány során, hogy a politikusoknak 
sokkal nagyobb ráhatásuk van az életre 
és a halálra, mint az orvosoknak és a 
kutatóknak.

Mesterséges vélemény

Az értelmetlenség diadala
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Még fel-felrémlik 
emlékeimben a 
vattacukor íze, a 
vursli hömpölygő 
áradata, a klasszikus 
muzsikaszó és a 
gyermeki izgalom, 
hogy a szágul-
dásban még 
át is fordulunk, 
noha a gyomrom 
fel-le limbózik... 
Majd felriadok, és 
szomorúan konsta-
tálom, hogy a 
Budapesti Vidám 
Park már hét éve 
bezárt. Nincs mese, 
öregszem. De vajon 
mi a története a 
már-már feledésbe 
merülő helynek? 
Fogunk mi még újra 
így szórakozni a 
fővárosban?
BENDA BIANK A

A városligeti mulatságok ideje az 
1805-ös évtől került be a köztudatba, 
akkor még Vurstli néven, ám bizonyos 
források csak 1838-tól az első állandó 
letelepedési engedélytől számítják létét. 
Az egyre növekvő népszerűség egyre 
több látnivalót vonzott, megjelentek 
a mutatványosok, étel-italmérés folyt, 
mi több, megépült az első körhinta is. 
Innen indult az ország első emberes 
hőlégballonja, és a 23. évforduló évében 
augusztus 20-ra még favázas csúszda is 
átadásra került, hogy a dalban szereplő 
omnibuszt már ne is említsük. 1896 és 
1910 között az Ezredéves Kiállításnak 
adott otthont a park, majd megkez-
dődtek a nagyobb fejlesztések építke-
zései, úgy, mint a Széchenyi fürdő, mely 

jelentősen lekorlátozta a szórakoztatás 
oltárán feláldozni kívánt hely méretét. 
A háború és az államosítás beköszön-
tével tereprendezés révén szépült meg 
a terület, bizonyos mutatványok lebon-
tásra kerültek, míg mások megújult 
külsővel néztek szembe a jövővel. 
1950. május 22-én megnyitotta kapuit 
a jól ismert Budapesti Vidám Park, 
mely hat évvel később már 65 szóra-
koztató játékot üzemeltetett, és több 
mint 2 millió embert csábított be kapuin 
belülre. Az első tíz év, maga volt az 
aranykor, a látogatottság megnégyszere-
ződött, viszont ezt követően megindult 
egy hét évig tartó hanyatlás a pénz és 
a korszerűsítés hiányában, noha így 
is egy-egy nyári délutánon öles sor 
kígyózott a hullámvasút felé. Említésre 
méltó az Elvarázsolt Kastély története, 
hiszen szinte minden generáció hamar 
kiismerte és megunta fortélyait, mégis 
túlélt minden támadást. Egyszer még a 
szoknyafelfújó szerkezetét is betiltotta a 
rendőrség, hiába érveltek mellette úgy, 
hogy „az utcán is felfújja a szoknyát a szél, 
mégsincs baj belőle”. 1979-ben a mesebeli 
épület egy piromániás gyújtogatássoro-
zatának áldozata lett, és teljesen le kellett 
rombolni. Nyolc évvel később megújult 
formában vissza tudott térni.
Az új beszerzések, mint a dodzsem, a 
Ciklon fel-fellendítették a forgalmat, és 
az 1980-as 90-es évekig meghatározó 
kikapcsolódási lehetőséget jelentett 
kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A 
rendszerváltással, így a szabad utazási 
lehetőséggel azonban jelentősen megvál-
toztak az erőviszonyok, a korábbi párfo-
rintos jegyárak az egekbe szöktek. Noha 
igyekezett lépést tartani a korral, erős 
kritika érte a gyomorpróbáló újítások 
miatt, mint a Break Dance vagy a 
Looping Star, még ha 2005-ben rangos 
nemzetközi szakmai elismerésben is 
részesítették, a Golden Pony-díjban, 

amellyel elismerték a Park fő célkitű-
zéseit: a hagyományőrzés, megújulás 
és modernizálás ötvözését. Végül az 
Állatkert megnövekedett helyigénye és 
a horribilis mértékű fenntartási díjak 
miatt 2013-ban a park bezárása mellett 
döntöttek, szeptember 30-án, hétfőn 
utoljára nyitották meg kapuit a látogatók 
előtt. 2014 tavaszán már Holnemvolt 
Parkként ismerhettünk rá a területre, 
mely még őrzött pár mementót elődje 
fénykorából, úgy, mint a Mesecsónak, a 
Körhinta, a Barlangvasút, az Elvarázsolt 
Kastély, a Tükör útvesztő és a Tréfás 
Dzsungel Vasút, de másfél évet követően 
ez a létesítmény sem bírta tovább, 
a bontása 2016 első negyedévében 
kezdődött meg, hogy most a Holnemvolt 
Vár és a Pannon Park épülhessen rajta.
Megkeresésünkre Erő Zoltán, Budapest 
főépítésze így nyilatkozott a vidám-
parkot illető tervekről, illetve az általa 
lehetségesnek ítélt új helyszínről: 
”Jelenleg nem tudok arról, hogy valaki új 
Vidámparkot tervezne építeni Budapesten, 
de ettől még lehetnek ilyen gondolatok. Egy 
korszerű tematikus park jelentős beruházást 
igényel, ha a világ vezető parkjainak 

színvonalán akar elkészülni: ebben a 
szektorban is folyamatos a fejlesztés, újabb és 
újabb, egyre meglepőbb és vonzóbb attrakciók 
születnek. Egy ilyen park telepítése esetén 
szempont, hogy vonzáskörzetében kellő 
fizetőképes kereslet legyen, a vonzáskörzet 
maga pedig sok esetben nagyobb, esetleg 
határokon túlnyúló régiókat foglal magába 
– sok esetben nem is városon belül, hanem 
önálló attrakcióként nagyobb városok 
körzetében épülnek ilyenek. Természetesen 
a működő attrakciókat figyelembe véve. 
Budapesten belül olyan barnamezős terüle-
teket látok a legalkalmasabbnak erre a célra, 
amelyek jó tömegközlekedéssel és közúti 
megközelítéssel rendelkeznek. Egy időben 
felmerült erre a célra a Rákosrendező 
elhagyott területe, ami kiváló helyszín, ha 
a környezetszennyezéstől megtisztítják. 
Addig is maradnak az Állatkert területén 
látható történeti attrakciók, mindenekelőtt a 
régi Hullámvasút, melyek remélhetőleg rövid 
időn belül ismét használhatóak lesznek.”
Szerencsére azonban Magyarországon 
üzemel még egy vidámpark, az 1960 
május 1-jén megnyitott debreceni park, 
a Nagyerdőben, a tavaszi vírushelyzet 
után május 9-től várta látogatóit, a 
kimaradt időt a renoválásra fordítva. 
Nagy Gergely Sándor, a létesítmény 
igazgatója tavasszal elmondta, hogy 
itt az elmúlt öt évben folyamatosan 
növekszik a látogatók száma: tavaly több 
mint 150 ezren keresték fel a parkot, a 
látogatók 70 százaléka az állatkerten 
keresztül érkezett, vagyis mindkét 
intézményt felkereste. Az idén mintegy 
50 millió forintot fordít fejlesztésre saját 
forrásból a vidámpark: már igénybe 
vehető a négyállású bungee trambulin, 
de fejlesztések folytatódnak, még az idei 
jubileumi évben több meglepetésjátékot 
is átadnak a parkban, amely jelenleg 22 
játékelemmel várja látogatóit, amely a 
jelenlegi 14,5 hektáros látogatóterület 
mellett idén további 4,5 hektárral bővül.

Bár az eredeti vidámpark koncepciót 
az idő már túlhaladta némileg, azt is 
el kell ismerni, hogy hazánk rendel-
kezik számtalan adrenalin vagy más 
néven kalandparkkal, vagy tematikus 
faluval, mint például Bikalon a Puchner 
Élménybirtok a középkori miliőjével, 
vagy a tordai Western Élményfalu. 

Ez már a  hetedik év vidámság nélkül

Fotók: Fekete Péter
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Jó dolga van az 
újságírónak, akinek 
azt a feladatot adják, 
hogy járjon körbe 
különböző étter-
meket, menzákat, 
és tesztelje is őket. 
Jelentem, nem 
volt könnyű, de 
megcsináltam.
Viccet félretéve, 
amikor a BME-re 
jöttem, két hétig 
minden nap a 
Mekiben kötöttem 
ki, mert fogalmam 
sem volt róla, hol 
máshol ehetnék. 
Éppen ezért most 
megpróbálom 
összegyűjteni azokat 
a helyeket, ahová 
szívesen járnak a 
műegyetemi diákok, 
és viszonylag 
közel vannak az 
egyetemhez.

KOVÁCS ZSÓFIA

Stoczek Menza
Teljes nevén Stoczek Melódin Menza, de 
egyetemi körökben csak A menza. Egy 
valamire való BME-s a hónap végén, 
amikor már elfogyni látszik a pénze, 
biztosan megfordul itt. Van diákmenü 
990 Ft-ért (diákigazolvány ellenében). 
Egy leves egy másodikkal. Nem túl 

nagy adag, de ebédnek épp megfelelő. 
Természetesen, ha valakinek nincs 
kedve a heti három húsleveshez, akkor 
választhat mást is, ugyanis folyton 
változó étlappal is rendelkezik a hely. 
A földszinten és az emeleten rengeteg 
asztal várja az éhezőket, ám csúcs-
időben, azaz déli 12 és egy óra között 
általában vadászni kell az üres székeket. 
11 órától egészen délután háromig 
kaphatunk itt enni, így akinek csak órák 
után van ideje bekapni valamit, elkép-

zelhető, már zárva találja. Mindenesetre, 
jó tudni, hogy a középiskolai menzás 
életérzést az egyetem kedvéért sem kell 
feladnunk.

Kínai éttermek
Nem véletlen a cím, merthogy majdnem 
egymás mellett kettő is található. A CH 
épülethez közelebb eső MeiLiCheng 
Kínai Gyorsbüfé csoport társaim 
kedvenc helye. Én hadilábon állok a 
kínaival, de be kell valljam, pozitívan 
csalódtam, amikor a cikk miatt betértem. 
Az árak nagyon kedvezőek, és az ízek 
is jók. Elvitelre lehet kérni mindent, de 
ez nem baj, mivel órák között általában 
úgysincs idő beülni sehová. Itt is van 
menü, ami egy másodikat takar. Ezt 
kérhetjük főtt rizzsel, vagy rizstész-
tával. Kártyával, és készpénzzel 
is fizethetünk, ám a szépkártyát a 
menzával ellentétben nem fogadják el. 
A másik kínai büfé, a Sárkány étterem. 
Ehhez picit többet kell sétálni a Budafoki 
úton, de nincs vészesen messze. Ide 
akár be is ülhetünk. Körülbelül 20-25 
ember befogadására képes egyszerre. 
Nincs menü, magunk választhatjuk 
ki, mit kérünk. Rendelni angolul (vagy 
esetleg kínaiul) tudunk. Az árak már 

magasabbak, de még abszolút pénztár-
cabarát a hely. Az ízek…nos, mint 
már említettem én nem rajongok a 
kínaiért, és itt bizony azt kaptam, amit 
vártam. Mindennek hal íze volt. De ez 
ne riasszon el senkit! Főleg azt ne, aki 
szereti a halat.

Duna Gyros
A Sárkány étteremmel majdhogynem 
szemben, van egy gyrosos. Tipikus 
görög ételek kaphatóak elvitelre. Falafel, 

görög saláta, tzatziki és gyros minden 
mennyiségben. Az árak alacsonyak, bár 
ez attól függ, hogy kis vagy nagy adagot 
kérünk. Nagyot jobban megéri rendelni, 
ugyanis csupán néhány száz forinttal 
kell többet fizetnünk. Engem sokáig 
riogattak, hogy itt ne egyek, mert esetleg 
rosszul leszek. Így a cikk miatt jártam 
bent először, ráadásul egy randi előtt, 
mert veszélyesen kell élni. Jelentem a 
randi jól sikerült, semmi bajom nem lett.

Vegan Love
A Bartók Béla úton nagyon sok kisven-
déglőbe futhatunk bele, de én most 
csak egyet emelnék ki. Ha valaki 
allergiás, vegetáriánus, vagy vegán, 
akkor számára tökéletes választás 
lehet a Vegan Love. Itt úgy kóstolhat 
az ember hot-dogot, hamburgert vagy 
éppen gyrost, hogy közben egyál-
talán nem eszik húst. Sőt, lehetőség 
van gluténmentes bucikat és kifliket 
kérni, és még laktózmentes szószokat 
is kaphatunk. Mindezt nagyon gyorsan 
tehet jük meg, ugyanis elektroni-
kusan kell leadnunk a rendelést, ami 
a boltban lévő készüléken mindössze 
néhány kattintás. Hátránya a helynek, 
hogy nagyon pici, inkább elvitelben 

lehet náluk gondolkozni. Illetve csak 
és kizárólag bankkártyával f izet-
hetünk. Az árak borsosak, de komolyan 
mondom, semmilyen különbséget nem 
éreztem a hot-dogom és egy húsos 
hot-dog között. Ez pedig nagy dicséret 
tőlem, mert én (sajnos) imádom a húst.

Kocka büfé
Tudom, hogy eddig leginkább a K épület 
környékén mozogtam éttermek terén, 
de most kedvezek kicsit a Q épületben 
tanyázó BME-seknek is. Innen tényle-
gesen nincs idő túl messzire menni 
egy ebédért, így tökéletes választás 
lehet a Kocka Büfé. Nem valami nagy 
hely, de otthonos. Van kiadós menüje, 
nem túl drágán. Az ízei háziasak, a jó 
értelemben véve. Itt is elvitelben kell 
gondolkodnunk, de cserébe fizethetünk 
készpénzzel és bankkártyával is. Most 
ugyan épp felújítás alatt áll, de ha 

minden jól megy, a cikk megjelenésekor 
már új arculattal várnak mindenkit, aki 
betérne egy jó ebédre.

A legolcsóbb megoldás
Két év alatt kitapasztaltam, hogy a 
leggazdaságosabb megoldás, ha az 
ember magának főz. Ez persze sok 
munkát igényel, folyamatosan újabb 
és újabb recepteket kell leszednem a 
netről, de mégis sokkal olcsóbban jövök 
ki, mintha bármelyik fentebb említett 
helyet választanám. Félreértés ne essék, 
én sem vagyok szent, van, amikor nincs 
energiám nekiállni egy rakott krump-
linak. Ilyenkor én is beállok a hosszú 
sorba A menzán, vagy elszaladok 
egy hamburgerért a Vegan Love-ba. 
Sőt újabb és újabb helyeket keresek a 
térképen. Mert ha hiszitek, ha nem, 
amiket említettem, csak a töredéke 
annak, amit érdemes kipróbálni. 
Metróval két megállóra van az Alle, 
tele gyorsétteremmel, vagy ellenkező 
irányban a Kálvin tér sok kicsi, 
kulináris élvezetet nyújtó vendéglővel. 

Főzni bárki tud, enni pedig mindenki 
szeret. Már csak egy dolog hiányzik a 
tökéletes képhez. Az ebédszünet.

MAGAZIN

Étkezőhelyek a BME környékén

Táplálék a testünknek

Fotók: Pesti Laura
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Egyetemi büfétúra
Két perc és jövök, csak beugrom a 
büfébe! Hányszor, de hányszor hagyja 
el a szánkat ez a mondat, amíg az 
egyetemre járunk. Nos, én nem is 
olyan régen felkerestem az összes büfét 
a BME területén. Nem két perc volt, de 
megérte.
Először is feltérképeztem, hogy mely 
épületekbe kell mennem. Vigyázat, 
hosszú lista következik: Ch, K, St, R, E, 
A, Q, I, Vásárhelyi és Kármán koli. Ez 
utóbbiban melegétellel is kiszolgálnak. 
Mindegyik egy kicsit más, de közben 
nagyban hasonlítanak is egymásra. 
Vegyük például a legnagyobbat a K-ban, 
azaz a főépületben! Szépen felújított, 
sok-sok ülőhellyel és nem vírusos 
időszakban, két kiszolgáló pulttal. A 
kínálatot bár sokan ismerhetitek, mégis 
megemlítem. Szendvicsek, sütemények, 
kávék, a téli hidegben elengedhetetlen 
tea, csokik, müzli szeletek, előadásra 
köte lező energ ia it a lok,  üd ítők, 
gyümölcsök. Tehát minden, mi szem 
szájnak ingere.
Otthon gyakran nincs időm reggelizni, 
így ezt rendszerint az egyetemen kell 
megoldanom. 500 forintból megvan itt 
a reggelim: egy péksüti és egy valami 
innivaló. 1000 forintból pedig már kijön 
egy szendvics, egy pohár kávé, egy 
alma későbbre és egy csoki, vagy kinder 
szelet nasinak. Tökéletesen jól lakom, 
és még azon sem kell gondolkodnom, 
mivel fogom kihúzni ebédig.
Ha valaki meleg reggelire vágyik, annak 
sem kell csalódnia. Melegszendvicsek, 
sőt néhol még hot-dog is kapható. A 
kínálat minimálisan eltér a különböző 
büfékben. Véleményem szerint, ez 
leginkább a szendvicseknél észre-
vehető, ugyanis míg az R épületben 
azonnal megakadt a szemem a rántott 
sajtos zsemlén, addig az St épületben 
a „Mediterrán” nevet viselő kiflivel 
szemeztem. Van ahová be lehet ülni, van 
ahová nem, de mindenhol fizethetünk 
bankkártyával és ami számomra kifeje-
zetten pozitív, kérhetjük a kávénkat 
laktóz mentes tejjel.
„De az ebédet már igazán nem oldhatjuk 
meg egy büfében!” Jegyezheti meg 
valaki. Viszont tévedni emberi dolog. A 
Kármán kollégiumban ugyanis meleg 
étel is kapható. Van napi menü, igen 
jutányos áron, de kérhetünk rántott 
húst hasábburgonyával, vagy akár 
gyros tálat, sőt hamburgert is.
A vírus, és ennek következtében a 
diákok hiánya, büféfronton is okozott 
kisebb károkat. Az I és Q épületben nem 
találtam nyitva egyik büfét sem. Hogy 
ez átmeneti, vagy végleges bezárást 
jelent, azt nem tudom, de nagyon 
remélem, hogy pusztán az előbbi.
Apropó nyitva tartás. Hétfőtől csütör-
tökig a legtöbb büfé kínálatát reggel 
hét harminctól, egészen három óráig 
élvezhetjük, míg pénteken fél háromig. 
Mindezt egybevetve, ha valakinek 
nincs ideje, vagy kedve elhagyni a BME 
területét, akkor is meg tudja oldani 
az étkezéseit, leszámítva persze a 
vacsorát. De szerintem azt, a legtöbben, 
egyébként is otthon szeretik elkölteni.

• 1. CH büfé • 2. K2 büfé  • 3. ST büfé
• 4. R büfé • 5. E büfé • 6. A büfé 
• 7. Vásárhelyi büfé
• 8. Kármán büfé

Hova meHetünk?
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Manapság 
rengeteg 
érdemet, talál-
mányt és tehet-
séget ismernek 
el. Vannak 
híresebb kitün-
tetések, és 
vannak igazán 
réteg-dicső-
ségek. Díjakat 
szemléző 
sorozatunk 
második 
elemként az 
utóbbi kategó-
riába sorolható 
Pritzker-díjat 
mutatjuk be, 
melyet az 
építész szakma 
Nobel-díjaként 
is szokás 
emlegetni.
BENDA BIANK A

Az épített környezet meste-
reinek járó kitüntetést 1979 óta, 
évente egyszer, rendszerint 
májusban ítélik oda a szakma 

élő remekeinek. A díj alapítói 
nem mások, mint Lay A.  és 
Cindy Pritzker, a chicagói 
székhelyű, azonban világszerte 
megtalálható Hyatt Hotellánc 
tulajdonosai voltak. Az általuk 
létrehozott Hyatt Alapítvány a 
kiválasztott tervező(k) számára 
100 000 dollár honoráriumot 
és egy bronzplakettet biztosít 
munkájuk elismerése gyanánt. 
Az érem egyik oldalán maga a 
díj megnevezése szerepel, míg 
a másik oldalán az egykori 
építész, Vitroviusz az építészet 
alappilléreiként feljegyzett 
e l ve i n e k  a n g o l  m e g f e -
lelői szerepelnek, úgymint, 

tar tósság, hasznosság és 
sz éps ég.  A z  a lapít vá ny 
jelenlegi elnöke, a szállo-
dalánc tulajdonosa, Thomas 
Pritzker így nyilatkozott szülei 
ezen örökségéről: „Tősgyökeres 
chicagóik ént  nem megle pő 
számomra, hogy a családunk 
mennyire értékeli és tisztában 
van az építészettel, hiszen szülő-
városunk a felhőkarcolók hazája, 
és az utcák tele vannak legendás 

építészeti műremekekkel nem 
kisebb építészek tervei nyomán, 
mint Louis Sullivan, Frank Lloyd 
Wright vagy éppen Mies van der 
Rohe.”
Az idei év díjazottja nem más, 
mint Yvonne Farrell és Shelley 
McNamara, a dublini Grafton 
Architects alapítói, egyben a díj 
41 éves történetének 4. illetve 
5. női elismertjei. Döntését így 
indokolta a szakmai zsűri: „Az 
integritásért – ami az épületeikben 
ugyanúgy megnyilvánul, mint az 
építészetük gyakorlásában – az 
együttműködésben való hitükért, a 
kollégáik iránti nagylelkűségükért 
–, amely különösen erősen mutat-

kozott meg a 2018-as Velencei 
Biennálén –, a kiváló építészet 
melletti lankadatlan elkötele-
ződésükért, a környezet iránti 
felelősségteljes magatartásukért, 
a képességükért, hogy kozmopo-
liták legyenek, miközben minden 
egyes helyszín egyediségét megra-
gadják.” Számos projekt jük 
mellett a hazánkhoz is legkö-
zelebb eső milánói Bocconi 
Egyetem tervük tette őket 

világhírűvé 2008-ban, mellyel 
a World Architecture Festival 
fődíját is elnyerték.
A jelenlegi utazási korlá-
tozások azonban némileg 
megkötik a díj iránt a három-
dimenziós valóságban is 
érdeklődők lehetőségeit, 2016 
óta azonban megvalósulni 
látszik az igény a fővárosban, 
azon belül is a Városligetben, a 
Liget Budapest Projekt keretein 
belül. A Nemzeti Galéria terve-
zését ugyanis ekkor nyerte el a 
magyar Bánáti + Hartvig Kft. 
és a japán SANAA Jimusho 
Ltd.,  mely utóbbi vezető 
tervező házaspárját, Szedzsima 
Kazujo-t és Nisizava Rjúe-t a 
2010-es év Pritzker-díjasaiként 
tartanak számon. A páros 
hölgy tagja a második női 
építész, aki a díjban részesült. 
Bár a korábbi határ idők 
szerint már tavaly meg kellett 

volna, hogy nyissa kapuit a 
létesítmény, még idén augusz-
tusban is reppentek fel hírek 
a költségek jelentős emelke-
dését illetően. Nem titok, hogy 
a teljes múzeumnegyedet 
prognosztizáló beruházás 
megosztó erővel bírt a társa-
dalomra és a szakmára nézve. 
SANAA páros korábban csak 
így nyilatkozott az ellentétről: 
„Nem tudtunk erről korábban, de 

mikor megérkeztünk, mindenki 
erről kezdett kérdezni. Próbáljuk 
megérteni a helyzetet, figyelünk, 
és érdekel minket az emberek 
véleménye. Számunkra az az 
érdekes, hogy tiszteletben tartsuk 
a természetet, és harmóniában 
legyünk a parkkal.” Szedzsima 
arról is beszélt, hogy kevés 
az a terv, amivel mindenki 
százszázalékosan egyet tud 
érteni, de persze szeretnék, 
hogy az emberek szeressék, 
amit építenek. Valószínűleg 
ez a jövőben kiderül majd: 
az építészek szokták követni 
a projekt jeiket, megnézik, 
hogyan funkcionál, amit létre-
hoztak. „Igyekszünk a legtöbbet 
kihozni magunkból” – mondta 
még az építésznő.
A fentiek tükrében így a 
földrajzi értelemben legkö-
z e lebbi  a l kot á s ,  melye t 
Pritzker-díjas építész neve 
fémjelez Bécsben látogatható, 
a WU egyetemi könyvtára, 
Zaha Hadid tervei nyomán, 
aki az épületre kiírt pályá-
zatot ugyanabban a jeles 
évben nyerte, mint a Grafton 
Architets-et nemzetközileg 
megismerték és elismerték. 
Az abdadi, iraki születésű, 
de Londonban tevékenykedő 
építész volt 25 év során 
az első női építész, akit a 
díjra érdemesnek tartottak 
2004-ben. Egy ideig volt rá 
remény, hogy Budapesten is 
magunkénak tudjunk egy 
alkotását a Szervita téren, 
azonban az építtető Orco 
csopor tot  i s  végzetesen 
sújtotta a válság, így a tervezett 
helyen jelenleg a Horizon 
Developement épít irodaházat 
a DVM Group iroda szakmai 
jóvoltából. Sajnálatos, hogy 
a sztárépítész 2016 tavaszán 
szívinfarktus következtében 
már csak a Mennyország képét 
formálhatja a maga lendületes 
művészetére.
Végezet ül  á l l jon it t  eg y 
gondolat az idei mesterektől: 
„Minden, amit építészként 
teszünk, hatással van a Földre. 
Rendkívüli hatással vagyunk 
erre a törékeny bolygóra, éppen 
ezért óriási a felelősségünk, ahogy 
abban is, milyen széppé tudjuk 
tenni a világot. Ha elveszünk a 
természetből, adjunk is vissza.”

A Pritzker-díj

ÚJSÁGÍRÓ
képzésJELENTKEZÉS INFO@MUHELY.COM

Időpont:  
minden csütörtökön 17-18.00

HIRDETÉS

Illusztráció: Pesti Laura
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A Franciaországban élő világhírű román 
írót, Matei Vişniecet a Inoesco utáni 
abszurd megújítójaként tartják számon, 
történetei pedig hűen tanúskodnak 
szemléletmódjáról: nála az abszurd 
már nem egyszerűen esztétikai fogalom 
vagy stílusirányzat, hanem a világ létál-
lapota. Drámáit, melyek középpontjában 
rendszerint a közelmúltbeli események, 
a diktatúrák utáni európai identitás és 
a hatalom nyomása alatt megsemmisülő 
ember áll, Európa-szerte nagy népszerű-
ségnek örvendenek, csak Romániában 

harminc darabját állították színpadra a 
kommunista cenzúra megszűnése után. 
A III. Richárd betiltva című munkája 
szorosan kapcsolódik az állam szabad-
ságtipró működéséhez, amely előbb-
utóbb kihat a kultúrára is, ám éppen 
emiatt válik a művészet az ellenállás 
egyik elengedhetetlen eszközévé.
„Hogyan torzít el a félelem? És hogy 
a megfelelni akarás? Hogy a túlélési 
ösztön? Hogyan mondjunk igazat, 
anélkül, hogy igazmondásunkkal 
ártanánk magunknak, szeretteinknek, 

lehetőségeinknek, munkánknak, karri-
erünknek? Össze lehet-e egyeztetni a 
belső szabadságot, ami az alkotáshoz 
elengedhetetlen, egy világgal, melynek 
vezetői csakis a feltétlen engedelmes-
séget, a lojalitást és a gondolattalan, 
gondolkodás nélküli parancsvégre-
hajtást tart ják mércének.” Szikszai 
Rémusz, az előadás rendezője

„Vagy velünk vagy, vagy nem is vagy.” 
Mi történik ilyenkor? Betiltják a III. 
Richárdot? És ha betiltják, valójában ki 
tiltja be?

Vszevolod Emiljevics Meyerhold  
szerepében: Mucsi Zoltán. 

Fordította: Patkó Éva
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