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Ujvári János diplomadíj-pályázat, 2014. tavasz

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának célja segíteni 
a hallgatókat, hogy diplomadolgozatuk témáját szakmai 
támogatás mellett szellemitulajdon-védelmi szempontból 
is megvizsgálják. Pályázhatnak a 2014 júniusában végzős 
hallgatók 2014. február 23-ig.
Az alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók szellemitulajdon-védelmi 
tudásának bővítése érdekében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) 
pályázaton elnyerhető díjat létesített végzős hallgatók részére. Az Ujvári János 
diplomadíj-pályázat célja segíteni a felsőoktatási tanulmányaik végéhez közele-
dő hallgatókat, hogy diplomadolgozatuk témáját megfelelő szakmai támogatás 
mellett szellemitulajdon-védelmi szempontból is megvizsgálják, és feltérképez-
zék az általuk választott téma szellemitulajdon-védelmi vonatkozásait, illetve 
oltalmazhatósági lehetőségeit.
A pályamű írása közben a hallgatók megismerhetik a szellemitulajdon-védelem 
elméleti alapjait, és betekintést kaphatnak eszközrendszerének gazdasági és 
jogi jelentőségébe gyakorlati oldalról is. A pályázaton azok a felsőfokú alap- és 
mesterképzésben részt vevő hallgatók vehetnek részt, akik a 2013/2014-es tanév 
tavaszi félévének végén fejezik be tanulmányaikat.
A pályázaton a végzős hallgató az általa készített diplomamunkával/szakdol-
gozattal tud nevezni, amelyben a választott téma szellemitulajdon-védelmi 
vonatkozásait tárja fel legalább 10 oldal terjedelemben, illetve olyan diploma-
munkával/szakdolgozattal, ami teljesen a szellemitulajdon-védelem valamely 
kiválasztott kérdésének van szentelve. A pályázat megírását az SZTNH szel-
lemitulajdon-védelmi képzéssel és egyéni szakmai konzulens biztosításával 
támogatja, akinek feladata végigkísérni a hallgatót a dolgozat elkészítésén és 
segíteni a dolgozat megírását.
A pályázat versenyeztetésen alapul, a hallgatók négy kategóriában nyújthatnak 
be munkákat: 1. szabadalom/használatiminta-oltalom,
2. védjegyoltalom, 3. formatervezésiminta-oltalom, 4. szerzői jog.
A pályázatokat az SZTNH által kijelölt bizottság értékeli. A négy meghirdetett 
kategória mindegyikében az első három helyezett kerül díjazásra az alábbiak 
szerint: első díj 150 000 Ft, második díj 125 000 Ft, harmadik díj 100 000 Ft.
Az anyagokat elektronikus úton, PDF formátumban kell leadni a pályázati 
e-mailcímre (ujvaridiplomadij@hipo.gov.hu).
A pályázat jelentkezési határideje: 2014. február 23. 
A diplomadíj-pályázat leadási határideje: 2014. június 30.
Részletes kiírás: http://www.elte.hu/file/ujdp_palyazati_felhivas_2014.pdf
Forrás: http://www.elte.hu

Véradás Lágymányoson

A Magyar Vöröskereszt szervezé-
sében 2014. február 11–13. között 
10-től 16 óráig véradó-napot tartanak 
a Lágymányosi Campuson. A vér-
adáshoz előzetes regisztráció szük-
séges, amely személyigazolvánnyal, 
lakcím- és TAJ kártyával lehetséges.  
A véradással nem csak másokon 
segít, átesik egy szűrővizsgálaton 
is, ami felvilágosítást ad az aktuális 
egészségi állapotáról!
Időpont: 2014. február 11., 12., 13. 
10:00–16:00
Helyszín: ELTE Lágymányosi Cam-
pus (1117 Budapest, Pázmány Péter 
sétány 1.)
Forrás: http://www.elte.hu

Az ELTE Közalkalmazotti Tanács tagja-
inak választása

Az ELTE Közalkalmazotti Tanács tag-
jairól döntő választást 2014. február 
18–19-én tartják az ELTE kijelölt sza-
vazóköreiben. A törvény szerint az 
ELTE 13 tagú Közalkalmazotti Taná-
csot választhat. A jelöltállítás eredmé-
nyes volt, a jelöltek listáját és a kijelölt 
szavazóköröket a Választási Bizottság 
nyilvánosságra hozta. A törvény értel-
mében a választás akkor érvényes, ha 
azon a választásra jogosultak több mint 
fele részt vesz, továbbá akkor eredmé-
nyes, ha a jelöltek a szavazatok leg-
alább 30 %-át megszerezték. (Szavazni 
legfeljebb 13 jelöltre lehet.) Az ELTE 
Választási Bizottsága kéri a választásra 
jogosult munkavállaló kollégákat, hogy 
éljenek részvételi jogaikkal és vegyenek 

részt a választá-
son.
A Közalkalma-
z o t t i  Ta n á c s 
választásáról és 
a szavazókörök-
ről itt tájékozód-
hat részleteseb-
ben.

Időpont: 2014. 02. 18–19. 10:00–16:00
Helyszín: Az ELTE szavazókörei
Forrás: http://www.elte.hu

XV. Eötvös Konferencia – felhívás

Az Eötvös József Collegium Diákbizottsága 2014. 
április 25–27. között rendezi meg a XV. Eötvös Kon-
ferenciát, amely 2011-ben és 2012-ben is elnyerte az 
ELTE-n az EHÖK döntése alapján az Év Tudományos 
Rendezvénye díjat. 2013-ban 103 hallgató adott elő a 
rangos eseményen.
A Konferencia a hagyományokhoz híven interdisz-
ciplináris: a bölcsészet-, társadalom- és természettu-
dományok, illetve az informatika és a pedagógiatör-
ténet minden területéről várják az előadni kívánó 

graduális (alap- és mesterképzéses) hallgatókat. A rendezvényen több, a 
szakmájában méltán elismert kutató, valamint neves egyetemi oktató részvé-
telére is számítani lehet.
A Konferenciára önálló kutatásra épülő, tudományos igényű előadásokat vár-
nak. A legjobb előadások írásos változata az EC Adsumus című kiadványában 
kap majd helyet. A Konferencia végleges programjának kiírása április elején 
várható. A jelentkezés határideje: 2014. március 3. (hétfő), 24:00
Részletesebb információk: http://ek.eotvos.elte.hu/ek/ek15/
Forrás: http://www.elte.hu
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Hanami
Két év nagyon hosszú idő, elfárad az 

ember, de ha olyan dolgot csinál, amit iga-
zán szeret, akkor még mindig van benne 
egy kis spiritusz, hogy oda tegye magát és 
találjon még kihívást a munkájában.

Ilyen a főszerkesztőség is. Még mindig 
rengeteg lehetőséget látok az újságban és 
magamban is, mint főszerkesztő. Látom 
mitől lehetne jobb az újság, hogyan adhat-
nánk többet, hogyan készíthetnénk profib-
ban az oldalakat. 

Ezek visznek még mindig előre, ezek 
azok a célok, amiket most, az utolsó fél-
év során szeretnék még megvalásóítani, 
egynéhány rendezvény Nyúzos zászló 
alatt, egy-két jó és igazán fri ss téma – nem 
is gondolnátok milyen nehéz online és a 
mainstream médiával versenyezni.

Úgy gondolom, hogy egy félév megfelelő interjvallum arra is, hogy megfelelő 
utódot is találják erre a pozícióra, gyökeret tudjanak verni azok a kezdeménye-
zéseim, amikről fentebb már olvashattatok, illetve hogy rendbetegyem az újság 
eddig megoldatlan porblémáit. Ez utóbbi talán az, amiben még nem sikerült meg-
tennem a kezdeti lépéseket, de a következő lapszámokban már erre is láthattok 
példákat, ha a szórakoztató rovatokat olvashatjátok majd. Hiszen a vérfrissítés 
mindig szükséges, így hamarosan új tartalommal jelentkezünk majd a Cooltér és 
a Helyvektor helyén. Hasonlóan ezekhez a rovatokhoz egy erős kapavágás lesz 
a Startupos rovat, amelyben ELTE-s és ELTE közeli vállakozásokat, projekteket 
szeretnénk majd bemutatni, hátha ti is kedvet kaptok belevágni egy-egy ötletetek-
be. Ehhez igyekszünk példaképeket és segítséget nyújtani a rovat keretei között.

Ezen kívül továbbra is várunk jelentkezőket az újsgához, így ha kedved van 
cikket írni a rovatainkba vagy segíteni a mukákat korrektúrázással vagy törde-
léssel nyugodtan keress meg bátran a fogadóórámon személyesen vagy email-en 
az alábbi címre küldött, tárggyal ellátott levéllel.

Török Balázs
Főszerkesztő

foszerkeszto@ttkhok.elte.hu

Jelentkezz újságírónak a foszerkeszto@ttkhok.elte.hu-n 
próbacikkel és motivációs levéllel, vagy keress meg fogadóórámon szer-
dánként 14:00 és 15:30 között - szorgalmi időszakban - a Déli Haliban!
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A vizsgaidőszak történései
Küldöttgyűlési beszámolók

A TTK HÖK alapszabály szerint minden tisztségviselőnek 
beszámolói kötelezettsége van a Küldöttgyűlés felé. A legutóbbi 
Küldöttgyűlés december 3-án zajlott és az utána történt feladatokról 
készültek a beszámolók február 11-ével bezárólag. Itt csak kivonato-
kat olvashattok, viszont a TTK HÖK honlapján teljes egészében és 
minden tisztségviselő beszámolója megtalálhatóak a Küldöttgyűlés 
meghívója linkjén.

Elnök – Béni Kornél
A vizsgaidőszakban sok tekin-

tetben az aktivitás érthető és megszo-
kott módon alábbhagyott, ugyanakkor 
sok olyan területen kellet feladatokat 
ellátni, amiket nem lehetett a vizsga-
időszak végéig halasztani. Az elmúlt 
időszakot leginkább a határidős fel-
adatok ellátása jellemezte.

A TTK HÖK rendkívüli Küldött-
gyűlési ülésen választott új tiszt-
ségviselőket, emellett a tanulmányi 
elnökhelyettesi tisztség betöltetlen-
né vált. Ennek okán Csonka Diánát 
neveztem ki megbízott tanulmányi 
elnökhelyettesnek, aki maximálisan 
ellátta a feladatok rá eső részét, így 
őt mindenképpen köszönet és dicsé-
ret illeti.

Ezek a feladatok többek között 
az Egyetem illetve a Természettudo-
mányi Kar, felsőoktatásba történő 
jelentkezés előtti megjelenéseinek 
szervezése volt. Az Educatio kiállítás 
a megszokott módon zajlott, azon-
ban a rendezvény egy nappal hosz-
szabb volt, mint tavaly. Itt megjelent 
a TTK minden Intézetének hallgatói, 
és oktatói képviselője, tájékoztatták 
az érdeklődőket. A Kari Nyílt nap is 
sikerrel lezajlott, bár az érdeklődés a 
tavalyihoz képest kisebb volt a ren-
dezvény iránt. 

Fokozott figyelmet kapott az 
OMHV kampány, ami eredményesnek 
bizonyult. A TTK-n a kérdőívek több 
mint 60%-át kitöltötték a kurzusok 
résztvevői, ezzel az ELTE-n nálunk a 
második legmagasabb a kitöltöttségi 
arány.

A vizsgaidőszakban is több vizs-
gálatnak volt alávetve a TTK HÖK is. 
Ezek jellemzően a hallgatói juttatások-
ra vonatkoztak, a vizsgálatnak, adat-
bekéréseknek eleget tettünk, ugyan-
akkor az időpont és a szűk határidők 

miatt az ellenőrzés igen kellemetlenül 
érintette a TTK HÖK-öt.

A Rektori Ellenőrzési Önálló Osz-
tály egy éve folytatott vizsgálatának 
eredményét is szükséges volt újra elő-
venni, ugyanis a vizsgálat lezárása 
során készített, és elfogadott Intézke-
dési Terv betartásáról kellett beszámo-
lót írni. A beszámolót elkészítettük, 
mely rámutat, hogy az ott vázolt intéz-
kedések végre lettek hajtva. Ez alól 
egy intézkedés képez kivételt, amelyet 
– egyszer elvégeztünk, de az EHÖK 
akkori elnöke jelezte, hogy ezt a prob-
lémát ELTE szinten kell megoldani, a 
megoldás viszont még várat magára 
– még nem véglegesítettünk, ez pedig 
a tisztségviselők által aláírandó titok-
tartási nyilatkozat.

Ezen túl egy új, soron kívüli ellen-
őrzés is megkezdődött, szintén a hall-
gató juttatásokra (különös képpen a 
KHTEÖ, és a sport-, és kulturális ösz-
töndíj) vonatkozóan, szintén a REO 
vezetésével. 

Gazdasági elnökhelyettes – 
Csutka Boglárka

Az Elnök úr munkáját több ízben 
is segítettem az elmúlt időszakban. 
Részt vettem egy rendkívüli EHÖK 
elnökségi ülésen ahol intézkedési 
terv beszámolót készítettünk a REO-s 
ellenőrzésről. Ezt január 29.-én sike-
rült is leadnunk. Valamint az adat-
igénylés teljesítésében is segédkeztem. 

A selejtezés még nem történt meg. 
Azt az információt kaptuk, hogy az 
idei évtől szigorítani fognak az eljá-
ráson, pontos eljárás rendet még nem 
kaptunk ha ez megérkezik akkor neki 
lehet állni a munkának. Így ez a cél 
átcsúszott a tavaszi félévre, remé-
lem a félév végére sikerül kiüríteni a 
nagyraktárat. A közbeszerzés keretein 
belül számítógépet rendelnünk. 

Mivel havonta egyszer bírálunk 
KHTEÖ pályázatokat és a februári 
hónapban nincs utalás a hallgatók-
nak az elmúlt időszakban egyszer volt 
KHTEÖ bírálás Választmányon. A tár-
gyalt pályázatok nagy része rendha-
gyó módon nem a honlapon került 
feltöltésre (technikai okok miatt). 

Nem tartottunk gazdasági bizott-
sági ülést, azonban e-mailen folya-
matos volt a kommunikáció, többek 
között a 2014-es költségvetésről, ami 
eddig úgy néz ki elfogadásra került. A 
TTK HÖK összesen 14.663.000 HUF-ra 
számolta ki az optimális működéshez 
szükséges keretet. 

Szociális elnökhelyettes – 
Kovács Fanni

A januári utalási listát még a vizs-
gaidőszak első hetén összeállítottam 
és továbbítottuk a megfelelő helyre. 
Aztán utalás előtti nap azt az informá-
ciót kaptam, hogy nem küldtünk sem-
mit. Ez kicsit meglepő volt, de kide-
rült, hogy a fogadó szervezett hibázott 
és hiba nélkül megtörtént az utalás.

A rendszeres pályázatokat kiírtuk 
és frissítettük a rendkívüli és egyszeri 
kiírásokat. Több változást is bevezet-
tünk, amelyek a legtöbb esetben pon-
tosítások, egyértelműsítések, melyek a 
pályázók és a bírálók dolgát könnyítik 
meg. A legradikálisabb változtatás, 
hogy nincs folyamatos hiánypótlás 
a rendszeres szoctámnál. Erre azért 
van szükség, mert a KÖB, így vállalta, 
hogy a hiánypótlás kezdetére minden 
pályázatot elbírál egyszer. A folya-
matos hiánypótláskor megesett, hogy 
egy pályázatot már négyszer-ötször 
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visszaküldtünk, míg egy másikat még 
semelyik bíráló sem látta. A másik 
nagy változás, az hogy a rendszeres 
pályázatok mind Neptunba kerültek, 
így nem kell súlyos papír tömegekkel 
sem dolgozni.

Biológia szakterületi  
koordinátor – Bohár Balázs

Szakterületi csoportunk most 
az Educatio-ra/Kari Nyíltnapra/
ELTEFest-e koncentrált. Educatio-ra 
sikerült mindhárom napra hallgatót 
küldeni szakterületünkről és a visz-
szajelzések alapján nagy sikere volt.

Sok érdeklődő volt, akiknek pró-
báltunk minél pontosabb információk-
kal szolgálni. Volt Biológiai Múzeum 
látogatás, ahol szép számmal voltak 
érdeklődök, illetve a kezdődő tan-
széklátogatásokra is maradtak. 

Szakterületi honlapunk, még a dec-
emberi leállás miatt nem üzemel. Jelen-
leg karbantartási üzemmódban van. 
Hamarosan felfrissítjük és átszerkeszt-
jük a honlapot. Facebookos oldalunk 
továbbra is zökkenőmentesen üzemel.

Az eddigi egy (visszajelzések 
alapján) sikeres alkalomtól felbuz-
dulva szeretnék tavasszal is szervezni 
Dinein-eket. Heti 2-3 rendszeresség-
gel tartanánk ezt a biológus estet az 
érdeklődök számára.

A tisztséggel járó rutinfeladatokat 
(levelezőlisták kezelése, tájékoztatás, 
kapcsolattartás) igyekeztem minél 
jobban és gyorsabban elvégezni a 
vizsgaidőszak ellenére. Delegáltsága-
imnak (Intézeti Tanács, Választmány, 
Küldöttgyűlés) eleget tettem, egy 
Választmány és egy Küldöttgyűlés 
kivételével. 

Fizika szakterületi koordi-
nátor – Miklós-Kovács Janka

A szakterületi delegáltak ele-
get tettek delegáltságuknak. Radnai 
Tamás és én sajnos nem tudtunk részt 
venni a Fizika Intézeti Tanács január 
21-i rendkívüli ülésén.

A félév végén több képviselőnk-
nek és delegáltunknak is megszűnt a 
jogviszonya, így az ő helyükre a soron 
következő Küldöttgyűlésen új tagokat 
delegálunk. 

Szakterületi koordinátorként segí-
tettem a 2014-es Mentorkoncepció 
összeállításában is.

Az Educatio kiállításon megje-
lent a Kar, ezen az eseményen sajnos 

a vizsgáim miatt nem tudtam részt 
venni, de a szakterületünket minden 
nap több hallgató képviselte.

A Kari Nyílt napon számos 
kíserlettel, laborlátogatással és elő-
adással várta a Fizika stand az érdek-
lődőket. 

A fizika iránt érdeklődők az 
ELTEfeszt-en sem maradtak látvá-
nyosságok és programok nélkül. A 
Mafihe EHB volt segítségemre a Fizi-
kus tanösvény elkészítésében, mely 
két teremben várta a látogatókat, egy 
fizikatörténeti mozival és kísérletekkel. 

A tisztségemmel járó rutin felada-
tokat (levelezőlisták kezelése, válasz 
e-mail-ekre, stb.) elvégeztem. 

Földrajz-, Földtudományi 

szakterületi koordinátor –
Vara Bálint

December 12-én Szakterületi 
Bizottsági ülést tartottunk. Az ülésen 
főleg az előttünk álló küldöttgyűlés-
sel foglalkoztunk, illetve hosszú távú 
elképzeléseinkről hoztunk döntése-
ket. 

Az adott időszak szakterületi 
szempontjából legnagyobb eseményei 
voltak a nyílt napok.

Educatio: Az első két napon vet-
tem részt személyesen is az érdeklő-
dők tájékoztatásában. 

Kari nyílt nap: Egy év kihagyása 
után ismételten volt GeoChallenge, 
és a két szak az előzetes terveknek 
megfelelően egymás mellett kapott 
helyet. Sajnos pontos számokkal nem 
tudok szolgálni, a földrajz előadáson 
nagyjából 40-50-en ültek benn, míg a 
földtudományi közel teltházat pro-
dukált.

ELTEfeszt:Egész napos stand-
olással igyekeztem elősegíteni az 
érdeklődők megnyerését, öregbíteni a 
TTK hírnevét. A földrajz-, és földtudo-
mányi szakterület számára pozitívum 

volt, hogy az standnál megfordulók 
legalább fele ebben az irányban fejtet-
te ki kérdéseit.

Matematika szakterületi 
koordinátori – Kuti Péter

A félév végére is kitartott a kor-
repetitorok aktivitása, folyamato-
san megtartották a foglalkozásokat. 
Immáron a következő félév tervezése 
zajlik, szükség van a fejlesztésekre, 
a jobb dokumentációra, hirdetésre 
továbbra is, amihez több ötlet is meg-
fogalmazódott a SzaCs-ban.

Educatio: A vizsgaidőszak miatt 
minden évben nehézséget okoz, hogy 
a pultba tudjunk biztosítani megfele-
lő mennyiségű embert, úgy hogy ne 
legyen túlságosan megterhelő nekik, 
de mégis törekedjünk arra, hogy 
minél kevesebben legyenek. 

Kari nyílt nap: A látogatók száma 
egyáltalán nem döntött rekordokat, 
ennél jóval nagyobb érdeklődést is 
sikerült már elérni. A matekos elő-
adások szervezése nagyon jól ment, az 
Intézet mindenben nagyon segítőkész 
volt, szokásához híven. 

GyógyMatekSzezonnyitó 2014: 
Immáron második alkalommal került 
megrendezésre a Szezonnyitó. Ennek 
fő célja, hogy a vizsgaidőszak után 
összehozza némileg a csapatot, alkal-
ma nyújtson a közös kikapcsolódásra, 
és új erőt adjon az évre. Az ingyenes-
ség és az italárak kifejezetten hallga-
tó-barátok voltak, a helyszín fizikai 
elhelyezkedése is kiváló, így a tapasz-
talatok nagyon pozitívak. 

Mentorrendszer: A mentorkon-
cepciót több fórumon, gyakorlatilag 
a kiküldése óta igyekszünk javítani, 
felülvizsgálni. Ebben nagy segítséget 
jelent, hogy rengeteg korábbi mentor 
fejtette ki a véleményét, és hívta fel 
a figyelmet bizonyos kérdéses pon-
tokra. 

Matszacs  Nap: A regisztrációs 
héten első alkalommal került meg-
rendezésre ez az esemény, melynek 
célja, hogy együtt munkálkodva, jó 
hangulatban haladjuk a szakterület 
ügyes-bajos dolgaival. 

A mindennapos rutinfeladatokat 
igyekeztem ellátni. Delegáltságaimat 
(Kari Tanács, Intézeti Tanács, Választ-
mány) egy választmányi ülés kivé-
telével betöltöttem, fogadóóráimat 
megtartottam.

ELTE TTK HÖK
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Változások  
az ösztöndíjak háza táján...
A 2013/2014/2. félév pályázati kiírásai

Több változás történt a tavaszi félévre vonatkozó rendszeres és egyszeri 
pályázatok kiírásában. A legtöbb esetben pontosításokkal, egyértelműsíté-
sekkel bővültek a kiírások, melyek a pályázók és a bírálók dolgát könnyí-
tik meg. Emellett újabb pályázatok kerültek be a Neptun-ba, és a pontos 
határidők is megvannak már. További infó a 11. oldalon.

Ami az ösztöndíjakról elsőnek beug-
rik, a Szoctám (Rendszeres Szociális 
Ösztöndíj), amire már február 7-e óta 
tudtok pályázni. Most tavasszal a legfon-
tosabb változás ebben, amire mindenki-
nek érdemes odafigyelnie, hogy NINCS 
folyamatos hiánypótlás. Ez annyit jelent, 
hogy a leadási határidőig (február 14-ig) 
minden pályázatot egyszer lehet leadni, 
utána csak a hiánypótlási időszakban 
(február 16-20.) pótolhatjátok a hiányzó 
dokumentumokat. Ezen kívül változtak 
még a kötelező igazolások is. Mivel senki 
nem kötelezhető a személyi igazolvány 
és a lakcímkártya feltöltésére, ezek kike-
rültek a kötelező igazolások közül, így 
az önkormányzati igazolás maradt az 
egyetlen kötelező igazolás, amit nem 
lehet a hiánypótlás során feltölteni. Ezek 
fényében tehát csak azok a pályázatok 
lesznek értékelve, amelyeket február 14. 
23:59-ig leadtak és tartalmazzák a köte-
lező önkormányzati igazolást.Ameny-
nyiben, ha hiányzik ez a dokumentum, 
sajnos automatikusan el lesz utasítva a 
pályázat, ha pedig nem adjátok le a meg-
adott határidőig, a rendszer rögtön lejárt 
állapotba állítja a pályázatotokat. Más 
karon leadott pályázatokat még min-
dig nem tudunk értékelni. Egyébként 
minden marad a régiben, ugyanúgy az 
eszoctam.elte.hu oldalon tudtok pályáz-
ni, de azért kövessétek a pontrendszert!

Hogy a rendszeres pályázatoknál 
maradjunk, kiírásra kerültek a Rendsze-
res Tudományos, Közéleti és Sport Ösz-
töndíjak is. Ezek azonban ebben a félév-
ben először a Neptun-ban érhetőek el 
az Ügyintézések/Kérvények menüpont 
alatt. Egyéb változás csak a Tudomá-
nyos Ösztöndíj kiírásában történt, még-
pedig az, hogy most már a Köztársasági 
Ösztöndíjasoknál is figyelembe veszik 
a szakmai tevékenységüket, csak az ő 
pontjaikat 0,6-szoros szorzóval számít-
ják. Ezekre a pályázatokra február 10-e 
és 20-a között tudtok pályázni, ezután 

hiánypótlásra pedig már csak a bírálók 
kezdeményezésére van lehetőség.

Az egyszeri és a rendkívüli pályá-
zatok is változtak. A Rendkívüli Szo-
ciális Ösztöndíj kiírásába belekerült a 
kötelező terepgyakorlatok támogatása, 
mint állandó kategória. Az Ösztön-
díjbizottság legfeljebb napi 1000 Ft-tal 
tudja támogatni a terepgyakorlattal járó 
költségeket, pl utazást, szállást. Ehhez a 
tárgyért felelős oktatótól kell igazolást 
hozni a gyakorlaton résztvevők névso-
ráról és a befizetett összegről (ha pl a 
szállást közösen fizették), illetve névre 
szóló számlát kell hozni, ha a hallgató 
vagy hallgatók maguknak fizetik pl. az 
utazási költséget. Csoportos pályázatot 
is beadhattok, ebben az esetben minden 
bepályázott hallgató adatait csatoljátok a 
pályázathoz (név, neptun-kód, aláírás). 
Emellett a lopásokhoz szükséges iga-
zolásokat is konkretizáltuk, hogy csak 
a Kampuszról és az otthonról eltulaj-
donított tárgyak esetén áll módunkban 
támogatást megítélni, valamint szüksé-
ges rendőrségi jegyzőkönyv az eltűnt 
tárgyról. A rendkívüli szoctám változat-
lanul a Neptunban pályázható meg az 
Ügyintézés/Kérvények menüpont alatt.

A többi egyszeri ösztöndíj még min-
dig papír alapú, amelyeket ugyanúgy 
az Északi Haliban tudjátok leadni, nyit-
vatartási időben. Az Egyszeri Kulturális 
pályázat kiírása lett pontosítva annyival, 
hogy kiállítás, múzeum, komolyzenei 
koncert és színházi belépőket tudunk 
támogatni. Továbbra is csak akkor tud-
juk garantálni, hogy a következő utalásig 
el lesznek bírálva a pályázataitok, ha az 
adott hónap 19-ig leadjátok őket.

Pontos pályázati kiírásokért keres-
sétek fel a ttkhok.elte.hu oldalt és kat-
tintsatok az Ösztöndíjak fülre. Innen 
a pályázati űrlapokat is le tudjátok töl-
teni, ha pedig nem tudtok nyomtatni a 
Haliban is mindig kaphattok űrlapot.

ELTE TTK Ösztöndíjbizottság

Hiányzik még 1-2 kredit?
Sportolj kreditért!

Nem tudod, milyen szabadon választható tárgyat vegyél még fel? Egy kis 
kikapcsolódásra vágysz két órád között? Esetleg új mozgásformát szeretnél 
elsajátítani? Széles körben választhatsz az ELTE általános testnevelés kur-
zusai közül.

Színvonalas és vidám hangu-
latú edzésekre járhatsz, több mint 
30 sportág valamelyikére. A BEAC 
(1117 Bp., Bogdánfy Ödön út 10.) 
ideális helyszín sportolásra, hiszen 
5 perc sétára van a TTK épületeitől, 
és egy órás testmozgás mindenkinek 
jól jön akár egy hosszú nap közepén. 
Egyes sportágak nem a BEAC sport-
telepén, hanem a Mérnök utcai vagy 
az Izabella utcai sporttelepen van-
nak. Az órák helyszínéről és az idő-
pontokról a Neptunban értesülhetsz.

Hogy mit kínálunk? 

Atlétika, Aerobik, Cheerleading, 
Futsal, Sakk, Természetjárás, TRX, 
Hastánc, Kezdő futás, Kezdő kerék-
pár, Goju-ryu karate, Kondicionálás, 
Női foci, Különleges ütős sportok: 
tamburelli, speedtamburelli, Aikido, 
Muay thai, Haladó futás, Funkcio-
nális tréning, Evezés, Kosárlabda, 
Spinning, Tollaslabda, Baseball, 
Floorball, Lacrosse, Asztalitenisz, 
Zenés gimnasztika, Úszás, Triatlon, 
Röplabda, Kung-fu, Észak-európai 
táncok, Modern jazztánc, Országúti 
kerékpár, Falmászás, Tájfutás, Bra-
zil jiu-jitsu (a Neptunban az Aikido 
alatt található meg).

Az általános testnevelési kurzu-
sok ára 6000 Ft/félév, ami Neptun 
kivetésben jelenik meg a ’Pénz-
ügyek” fül alatt. Általában egy kur-
zus 12-13 alkalomból áll, a teljesí-
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HÖK HÖK&PublishOrPerish 7Hogyan publikáljunk?
A TTK Kari Könyvár cikksorozata

A cikk és a rovat célja tanácsokat adni az első tanulmány megírá-
sához. Napjainkban, mint minden a világban, változtak a publiká-
lási szokások, az azokhoz fűződő előírások, elvárások, és bővültek 
a publikálási lehetőségek. 

Egyre fontosabb, hogy hol, mit, 
mennyit publikálunk, ki hivatkozik 
a publikációnkra. Már egyetemi hall-
gatóként számítsanak rá, hogyezeker 
majd kérik doktori képzésre való fel-
vételinél, a doktori értekezéseknél, 
habitusvizsgálatok során, pályázatok 
beadásakor. Legfontosabb a publiká-
ciók száma azok, hivatkozásainak szá-
ma, a folyóiratok melyben publikáltak, 
az impakt faktora a szerző h-indexe.

A legfontosabb az, hogy legyen 
értékes publikációja. Legyen lektorált 
cikke, folyóiratcikke, idegen nyelvű és 
magyar nyelvű tudományos cikke is. 

A közleményírás szakaszai közül, 
melyek az előkészítés, az irodalom 
feltárás, az anyag-módszer leírás, az 
eredmények összegzése, diszkusszió 
és az irodalomjegyzék készítése, mi 
könyvtárosok az irodalom feltárásá-
ban, az irodalomjegyzék készítésé-
nek szabályaiban és módszereiben 
tudunk elsősorban segíteni. 

A szerzőség kérdésének a hivat-
kozásnak szigorú szabályai és irány-
elvei is vannak, melyekkel tisztában 
kell lenni a publikáció írása során.

Az irodalom feltárása
A kutatás egyik alapja az, hogy 

tudjuk: mit csináltak a többiek, a 
szaktársaink. Cikkek hivatkozásai-
nak felkeresésével felgöngyölíthet-
jük az adott téma kutatásának előz-
ményeit.

Nem árt tudni, hogy kik foglal-
koznak még ezzel a témával, milyen 
eredményeik van, és hogy hol pub-
likálták ezeket az eredményeket. 
Mennyire rangos, elismert folyóira-
tokban, és milyen tudományterület 
folyóiratában?

Hol lehet ezeknek  
utánajárni?

Ehhez az ELTE által előfizetett, 
minden egyetemi gépről elérhető 
adatbázisokat (linkjeit a Kari Könyv-
tár honlapján megtalálják) valamint 
a Google Books, Google Scholar, a 

PubMed, Directory of Open Access 
Journals adatbázisokat javasoljuk.

Érdemes kezükbe venni a folyóira-
tot is, áttanulmányozni a szerzői uta-
sítást. Hiába ír érdekes témáról, vagy 
fedez fel bármi izgalmasat, ha nem az 
adott szerzői utasítását követi, vissza-
dobják. Ha nyomtatottan formában 
nem jár az Egyetemre a keresett folyó-
irat, annak honlapján vagy a kiadói 
honlapokon megtalálhatóak ezek, de 
íme, egy összefoglaló linkgyűjtemény 
is, mely több mint 6000 folyóirat szer-
zői utasításait gyűjtötte össze:http://
mulford.meduohio.edu/instr/. Az ELTE 
TTK kari Könyvtárba járó folyóirat lis-
táját a könyvtár honlapján megtalálja. 
ttklib.elte.hu

Hol Publikáljunk?
A publikálás hogyanja mellett 

érdemes időben gondolkodni azon, 
hogy hol publikáljunk. Az ELTE-én 
előfizetett adatbáziskon kívül ebben 
segít a JANE, vagyis a Jurnal/Author 
Name Estimator nevű adatbázis. 
http://biosemantics.org/jane.

Itt tervezett publikációjának 
címét, absztraktját, vagy – ha az 
még nincs – logikai operátorokkal 
összekapcsolt kulcsszavakat megad-
va tudhatja meg, hogy mely szerzők, 
folyóiratok vagy tanulmányok fog-
lalkoznak a választott témával.

Cikksoroza tunk  következő 
részében alapvető tudománymetriai 
ismereteket, fogalmakat, már ismert 
és egészen új mutatókat fogunk 
ismertetni.

Hegyi Judit

Hiányzik még 1-2 kredit?
Sportolj kreditért!

Nem tudod, milyen szabadon választható tárgyat vegyél még fel? Egy kis 
kikapcsolódásra vágysz két órád között? Esetleg új mozgásformát szeretnél 
elsajátítani? Széles körben választhatsz az ELTE általános testnevelés kur-
zusai közül.

tés feltétele a részvétel, maximum 3 
hiányzással.

További információk: 
www.beac.hu

Zakariás Barbara (Zaki)
ELTE TTK sportbiztos

sportbiz@ttkhok.elte.hu

Hogyan vedd fel a 
kurzust?
1. Lépj be a Neptunba 
(hallgato.neptun.elte.hu).

2. A “Tárgyfelvétel” fül 
alatt válaszd ki az aktu-
ális félévet, és a „Minden 
intézményi tárgy” típust.

3. Jobb oldalt az ikonok 
közül válaszd ki a kere-
sés ikont.

4. Állíts be a tárgy kódja 
szerinti keresést, és írd be 
a VTN- kódot.

5. Válogass a sportok 
közül, és jelentkezz!
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Interjú8
Barangolás Közép-Ázsiában
A nagy utazás

Rusznyák Balázzsal beszélgettünk, az ELTE TTK egykori föld-
rajz szakos hallgatójával. A világ számos pontján megfordult már, 
legutóbbi utazása során pedig Kelet szívébe látogatott el, s az ottani 
titokzatos városokban szerzett élményeiről számolt be nekünk.

Úgy tudom, negyven országban jártál 
már, nemrégiben pedig Közép-Ázsiában. 
Melyek ezek az országok?

Az öt Közép-Ázsiai szovjet tag-
köztársaságban jártunk: Kazahsztán, 
Kirgizisztán, Üzbegisztán, Tádzsi-
kisztán, és Türkmenisztán, illetve 
útba ejtettük – mivel mi szárazföl-
dön utazunk – Ukrajnát, Oroszorszá-
got és Iránt. Iránból visszafele ugyan 
kicsit csaltunk, mert repülővel jöttünk  
Ukrajnáig, főként az idő miatt, mert így 
is öt hétig tartott a túra.

A rádiós interjúban említetted, hogy 
közel áll a szívedhez a volt Szovjetunió 
területe. Ez miért van?

Ennek több oka is van, egyrészt 
kicsit vonz ez a titokzatos világ, 
mivel ide régen nem lehetett utazni a 
rendszerváltásig, sok helyre most se 
nagyon. Ma szerencsére már nagyjá-
ból szabadon bejárható, de mégis egy 
ismeretlen régió, ami itt van a szom-
szédunkban. A másik pedig, hogy min-
denféle szempontból nagyon változa-
tos az utódállamok területe, rengeteg 
külön kis világot fedez fel az ember. 
Ugyanakkor magának az utazásnak a 
feltételei viszont egységesek, viszony-
lag egyszerű eljutni egyik helyről a 
másikra, a bürokratikus akadályokat 
leszámítva. Ugyanúgy tudok Kárpátal-
járól eljutni Dusanbéba, Tádzsikisztán 
fővárosába, mint mondjuk Kijevbe.

Hogyan utaztatok?

Dél-Kazahsztánig, Alma Atáig 
végig vonattal mentünk, ez összesen 
7432 km-t jelentett. Nem a lehető leg-
rövidebb utat választottuk, hanem 
Moszkvából tettünk egy kitérőt és 
onnan felmentünk Szentpétervárra is, 
mert azt sem szerettük volna kihagy-
ni. Alma Atától pedig már vegyesen; 
hol dzsippel, hol busszal, hol vonaton 
utaztunk. Nem mindenhol jár vonat, 
például Tádzsikisztán magas hegyvi-
déki részein már buszközlekedés sincs, 
csak bérelhető dzsipekkel lehet haladni.

Mennyi ideig tartott, és miből állt az 
utazás megtervezése?

A tervezés több mint egy évig tar-
tott, de nem azért, mert ennyi feltétlenül 
szükséges, hanem mert egy évvel előtte 
tűztük ki, hogy ez legyen a következő évi 
túránk célpontja. Apránként alakultak a 
dolgok, megírtunk egy útitervet, szépen 
lassan kezdett kirajzolódni minden szá-
munkra. Eredetileg csak Üzbegisztánba 
akartunk menni, főként a selyemúti híres 
városokat megnézni és eközben tudo-

másunkra jutott, hogy Kirgizisztánba 
nem kell vízumot csináltatni. Ekkor úgy 
döntöttünk, hogy az utazás kibővítése 
nem jár annyi plusz költséggel, hogy 
érdemes legyen kihagyni. Aztán úgy vol-
tunk vele, hogy ha már Kirgizisztánba is 
megyünk, meg Üzbegisztánba is, akkor 
Tádzsikisztánt már igazán kár lenne 
kihagyni. A vízumok megszerzésének 
összehangolása volt talán a legnehezebb 
feladat az ottani bürokratikus rendszer 
miatt: milyen dokumentumok, milyen 
egyéb vízumok kellenek, azokat mikor 
lehet beszerezni, illetve ezek összeegyez-
tetése a vonatjegyvásárlással. Összesű-
rítve olyan két-három hónapot töltött ki 
a tervezés.

Hogyan lehet viszonylag kevés pénzből 
egy ilyen nagy volumenű utazást megva-
lósítani?

Az a titok, hogy le kell adni az igé-
nyekből. Mi általában nem alszunk szál-
láson, bérelt szobában ezeken az utazá-
sokon, viszont a közép-ázsiai túrán egész 
sokat álltunk meg éjszakára, mert sokszor 

nem tudtuk megoldani az éjszakai uta-
zást. Ez az egyik trükk egyébként, amit 
alkalmazunk, hogy éjszaka utazunk, és 
nappal pedig várost nézünk. Ezekben az 
országokban az utazás elég olcsó, mert 
a helyiek pénztárcájához van igazítva; a 
szállás meg egészen drága, mert az meg 
a nyugatiakéhoz, így az utazással elég 
sokat lehet spórolni. Például Iránban, 
Teheránból Shirazba utaztunk 2012-ben, 
ami egy 1100 km-es buszutat jelent. VIP 
busszal utaztunk, ami átszámítva körül-
belül 2900 forintba került, és ez tartalmaz-
ta a reggeli és a vacsora árát is.

Cél volt az, hogy megismerjétek az 
ottaniakat?

Mindenképpen cél volt, hogy meg-
ismerjük az ottaniakat, de nyilván a 
lehetőségeink korlátozottak. Az időn-
kön is múlik, meg azon, hogy meny-
nyire zárkózott adott esetben egy tár-
sadalom, mondjuk ez utóbbi arrafelé 
nem jellemző. Egy helyinél laktunk 
Türkmenisztánban, ami a világ egyik 
legelzártabb országa, ahova nagyon 
nehéz bejutni és hírek sem igazán szi-
várognak ki. Ilyen szempontból kicsit 
olyan, mint Észak-Korea, csak jobb a 
megélhetés a földgázkészletek miatt. 
Beszélgettünk tehát a türkmén szál-
lásadónkkal, tőle tudtuk meg, hogy  
Türkmenisztánban heti hat nap a 
munkaidő, de például török építőipari 
cégeknél hét nap, és így nincs szabad-
ságod két-három évig. Ezt nem gondol-
tam volna egy olyan országról, aminek 
meglennének a feltételei a gazdagság-
hoz. Azonban az átlagember nem érzi 
ennek a hatását, csak a társadalmi elit 
tud belőle részesedni.

Hogyan viszonyultak hozzátok a helyi-
ek, mennyire vendégszeretőek?

Vendégszeretőek voltak, általában 
meglepődtek, hogy errefele turisták 
járnak. Jártunk egy kazah kisvárosban, 
Szari-Saganban, ami a Balkas-tó part-
ján fekszik. A Bakhas-tó egyébként a 
világ tizenharmadik legnagyobb tava, 
így gondoltuk, azt sem hagyjuk ki a 
látnivalók listájából. Ebben a kisváros-
ban történt, hogy odajött hozzánk egy 
helyi, aki szintén megdöbbenve vette 
tudomásul, hogy turisták vagyunk. 
Meghívott magához Priozerszkbe, 
amiről tudni kell, hogy zárt város, ami 
azt jelenti, hogy ezek a szovjet időkből 
maradt, a mai napig működő katonai 
létesítmények, amihez civil városré-
szek kapcsolódnak, így nem engedé-
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lyezett a ki-be járkálás. Priozerszkben 
egy rakétaelhárító tesztközpont műkö-
dik, valamint a hozzá kapcsolódó 
katonai bázis. Ide külföldieknek tilos 
a belépés. Az út mentén végig szöges 
drótkerítés volt, a bejáratnál viszont 
a sorompó nyitva állt, az őrposzton 
lévő katona meg békésen szunyókált, 
mi pedig besurrantunk. Valószínűleg 
mi voltunk az első külföldiek, akik itt 
megfordultak.

Több helyen, a szovjet elnyomás 
közös elszenvedésére hivatkozva 
kínáltak minket vodkával, szóval álta-
lánosságban véve barátságosak voltak, 
főként az irániak.

A negyven ország közül egyedül 
talán az üzbég nép volt az, akikkel nem 
voltam kibékülve. Az emberek egyhar-
mada ott is nagyon barátságos egyéb-
ként, de a másik részük viszont talán a 
rendfenntartás miatt rendkívül merev 
és távolságtartó, vagy éppen hajlamos 
állatok módjára viselkedni.

Hogyan kommunikáltatok a helyiekkel, 
mennyire egységes a nyelv?

Oroszul kommunikáltunk, hiszen 
mindenki így beszél, a szovjet uralom-
nak köszönhetően, de egyébként egyál-
talán nem egységes. A kazah és a kirgiz 
nyelv szinte teljesen ugyanaz, bizonyos 
írásmódbeli különbségek vannak, de 
a beszéd, illetve hallás alapján nem 
lehet elkülöníteni őket. A tadzsikok 
nyelve tulajdonképpen perzsa, vagyis 
iráni, annak teljesen más a hangzása. 
Az üzbég a türk nyelvek közé tartozik, 
de kicsit távolabb áll a töröktől, meg a 
kazahtól, kirgiztől. A türkmén pedig 
szinte egy az egyben török, írásbeli 
különbségek vannak ott is, illetve kicsit 
másképp ejtik. Ezeken a nyelveken 
egyébként én mind nem beszélek, csak 
oroszul, de szerencsére oroszul min-
denki tud a szovjet utódállamokban.

A városokon belül milyen a közlekedés?

Mondhatni szórakoztató, főleg a 
dusanbei trolibusz, ugyanis olyan rossz 
állapotban van a felsővezeték bizonyos 
szakaszokon, hogy az áramszedő kiug-
rana, ha végigmenne rajta, és az lesza-
kítaná az egészet. Ezt úgy oldották meg, 
hogy a trolibusz megáll az ilyen sza-
kaszok előtt, és egy melegítőnadrágos, 
tizenéves tádzsik kisfiú pedig leszáll, 
megfogja a kötelet, ami a trolibusz 
áramszedőjéhez van kötve, és amikor 
a trolibusz kicsit felgyorsul, a gyerek 
lehúzza az áramszedőt, majd felugrik 

a troli hátulján lévő létrára. A vezető 
pedig veszettül dudál, mert ha valaki 
megáll előtte, nem tud továbbhaladni. 
Ezt nagyon mulatságos volt elsőre látni.

Egyébként például Moszkvában 
nagyon jó a közlekedés, csúcsidőben 
ötven másodpercenként jár a metró. 
Teljesen kulturált, mágnes kapus, 
beléptető kártyás rendszer működik, a 
kártyát egységesen használhatod min-
den járművön. 

Asztanától délre jellemzőbb az ala-
csonyabb közlekedési színvonal, arrafe-
le leginkább marshrutkák közlekednek, 
aminek iránytaxi a magyar neve. Ez egy 
tíz-tizenöt férőhelyes kisbusz, ami fix 
útvonalon megy, de bárhol le lehet inte-
ni és felszállni. Dusanbéban pedig az 
autóbuszvonalon autók közlekednek, 
gyakorlatilag taxik járnak helyette. 

Mi árulkodik a régi, szovjet rendszerről?

Rengeteg minden megmaradt a 
szovjet rendszerből, például a magyar 
Ikarusz, azt láttunk nem is egy helyen. 
Ezenkívül számos emlékmű fennma-
radt, hősi katonák, meg persze Lenin 
szobra. Láttunk például Tádzsikisz-
tánban, egy határőrségi laktanyában 
egy olyan frissen festett kaput, aho-
va a vörös csillagot is visszafestették. 
Gondolom úgy voltak vele, sosem 
lehet tudni, mikor jönnek vissza, jobb 
a békességet megőrizni, így nem árt, 
ha meghagyják a kapun a csillagot.  
Kirgizisztán fővárosában, Biskekben is 
szépen fel volt újítva a pályaudvar, és a 
plafonon a szovjet-kirgiz címer díszel-
gett, és az sem lehetett több egy-két 
évesnél. Ezekben az országokban nem 
igazán cserélték le a régi szimbólumo-
kat.

A tadzsik, és talán az üzbég himnusz 
is ugyanaz, mint ami a szovjetek idején 
volt, csak a szövegét változtatták meg.  

Az autók is megmaradtak, régi 
Ladát vagy Zaporozsecet is lehet még 
látni, illetve szovjet vasúti kocsikat 
„CCCP” felirattal.

Milyen nemzeti ételeket, italokat kós-
toltatok? 

Ha bementünk valahova, és válasz-
tottunk valamit az étlapról, mindig kide-
rült, hogy nem tudunk mást rendelni, 
csak plovot, ami egyébként rizses hús 
valami kis zöldséggel és mind az öt 
állam nemzeti ételének tekinti. Kirgizisz-
tánban azért volt egy-két étel, amit meg 
tudtunk kóstolni, ilyen a ganfan, meg a 
manti, ha jól emlékszem. Az első tulaj-

donképpen egy húsleves, a másik pedig 
sült hús sült krumplival és hagymával. 
Illetve Iránban megkóstoltuk a dizit, 
ami egy becsületes magyar gulyás, csak 
úgy fogyasztják, hogy egy mozsárban 
összepaszírozzák, a levét leöntik róla, és 
megeszik levesként, aztán pedig a mara-
dék pépet kikanalazzák kenyérrel.

Az italok közül az egyik a konyak, 
ami kóstoltunk. És persze a kumisz, 
amit kóstoltunk már Kirgizisztánban, 
de nem lettem a rajongója, ugyanis 
erjesztett kancatejból készítik, nem vala-
mi kellemes az íze, viszont sokkal rosz-
szabbra számítottam. Amikor meghív-
tak minket Priozerszkbe vendégségbe, 
ott vodkát ittunk és konyakot, valamint 
Tien-san sört, ami egészen finom.

A kvasz volt az, amit én igazán 
megszerettem, igazi függővé váltam. 
A kvasz egy szovjet-orosz, kenyér-
ből erjesztett szénsavas ital; itthon, és 
Ukrajnában is kapható egyébként.

Szerinted miért nem jellemző turiszti-
kai célpont ez a régió?

Sok macerával jár ennek az öt vagy 
hat vízumnak a beszerzése, nekünk 
is elég megterhelő volt; egy részéért 
Bécsbe kellett utazni. Másrészt nincs a 
köztudatban Ukrajna sem, ami nekem 
nagy kedvencem. Nem ismerik ezek-
nek az országoknak a nevezetességeit, 
így aztán nem is igazán érdeklődnek 
irántuk. Nyilván ez Moszkvára, meg 
általában Oroszországra nem jellemző.

Ebből a térségből ki tudsz emelni egy-két 
országot, ahova igazán érdemes elmenni?

Kirgizisztánba mindenképpen, 
mert oda nem kell vízumot váltani, és 
viszonylag olcsón el lehet jutni ahhoz 
képest, amilyen messze van tőlünk, 
illetve elképesztően sokszínű ország. 
Tádzsikisztánba is egyszerű eljutni 
vízum szempontjából, viszont meg kell 
fizetni az árát.

Főként a magasföldi régiója lenyű-
göző, a Pamír hegyvidéke.

Béki Virág
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Négylábú segítség
Gyógyulj meg lóterápiával!

2014-ben első alkalommal rendezték meg az ELTE saját fesz-
tiválját, az ELTEfeszt-et. Számos izgalmas, érdekes, sőt látványos 
előadással várták a szervezők az érdeklődőket.

Én most nektek Bozori Gabriella: 
Állatasszisztált terápiák napjainkban, 
különös tekintettel a lovasterápiára 
című előadásáról mesélnék. Sajnos 
nagyon kevesen hallgatták meg az 
oktatót, de szerintem rendkívül hasz-
nos tudást adott át a Harmónia Terem-
be tévedőknek.

Bozori Gabriella először is azzal 
kezdte, hogy lényegében majdnem 
minden állat (kutya, macska, egyéb) 
alkalmas a terápiára, mondván, az 
állatok nem sunyik, és kimutatják 
érzéseiket, így mindig a megfelelő 
visszajelzést kapjuk tőlük. Kis beve-
zető után át is tért az ő szakágára, a 
lovas terápiára.

Magának a gyógylovaglásnak 
két fő ága van: a lovasterápia és a 
parasport. Ezeken kívül még a tanulást 
is segíthetik négylábúink, de ez a keze-
lési mód még nagyon gyerekcipőben 
jár kis hazánkban.

A lovasterápia kezelés jellegű 
foglalkozás, célja természetesen a 
gyógyulás. Szintén több csoportra 
lehet osztani annak tükrében, milyen 
problémával állunk szemben. Így tehát 
beszélhetünk:

1. hippoterápiáról (ezt főleg a 
gyógytornászok használják, a mozgást 
próbálják vele javítani)

2. gyógypedagógiai lovaglásról és 
lovasterápiáról (itt főleg magatartásbe-
li problémákra figyelnek, rendszeresen 
próbálnak autista gyerekeken is segíteni)

3. speciális fogathajtásról (verse-
nyeken is részt vehetnek ezzel a bete-

gek, de sajnos Magyarországon még ez 
sem nagyon elterjedt módszer a magas 
költségei miatt)

4. ló meditált/asszisztált pszichote-
rápia (ezzel próbálják meg gyógyítani 
a pszichiátriai betegeket).

Ezen kezelések után, ha a páci-
ens még mindig úgy érzi, hogy sze-
retne lovagolni, velük foglalkozni, 
így továbbra is jár foglalkozásokra, 
ezt hívjuk már parasportnak. Ennek 
szintén több ága létezik: a rekreá-
ció és szabadidő, amely a kondíció 
megőrzésére szolgál, hobbiként fog-
hatjuk fel ekkor a lovaglást. A másik 
ág pedig az élsport és versenysport, 
amely az elnevezésében is magában 
foglalja jelentését.

Ezek a fajta terápiák, gyógymó-
dok nem nagyon térnek el egymástól.  
Az lehet csak különböző, amit el sze-
retnének vele érni.

Bozori Gabriella hozzátette, hogy 
ahogy a gyógypedagógusoknak, gyógy-
tornászoknak, úgy a lovaknak is vizsgá-
kat kell tenniük. Nem is keveset, hiszen 
nagyon nagy a felelősségük nekik is. 
Jelenleg, ahol ő dolgozik (Fót, Székes-
fehérvár), ott több tíz kiképzett paci 
várja a gyógyulni vágyókat. Elmondá-
sa szerint mindegyik négylábúnak van 
beceneve aszerint, hogy mi a legjellem-
zőbb tulajdonsága. Ahogy kivettem a 
szavaiból egy kis családként működnek 
ezek az egyesületek. Ha ellátogatunk 
hozzájuk biztosak lehetünk tehát abban, 
hogy szakképzett emberek közé kerü-
lünk, hiszen számos vizsgán estek át a 
lovakon kívül a gyógypedagógusok is. 
Alap követelmény a lovaglás és lovas-
sportok ismerete, még díjugratniuk is 
kell ahhoz, hogy bizonyítsák, igenis 
rátermettek a feladatra.

Az előadó elmesélte, hogy ő maga 
is emiatt kezdett el lovagolni, bár a 
négylábúakhoz fűződő kapcsolata már 
az édesapjáig visszavezethető.

Ha el szeretnénk látogatni egy 
ilyen lovardába, klubba vagy szerve-
zethez nem kell messzire utaznunk, 
hiszen csak Budapesten hat helyen is 
működnek.

És miért pont a lovak? Szinte 
hihetetlen, de ezeknek az állatoknak a 
mozgása szinte megegyezik az embe-
rével. És hogyha ráülünk, a gerin-
cünket egyenesen tartja. Azzal pedig, 
ahogy lépked négy lábán, rákénysze-
rít bennünket a folyamatos mozgásra, 
a hozzá való igazodásra. Így egy ilyen 
terápiás óra többórányi gyógytorná-
nak felel meg.

A gyerekeket gyakran próbál-
ják az élet apró, ám fontos dolgai-
ra is nevelni a pacik által. Sétálgat-
nak velük, és elmagyarázzák nekik 
az állatok mindennapjait. Kezdve 
a reggeli fürdéssel, etetéssel és így 
tovább. Majd hasonlóságot kerestet-
nek az emberek és a lovak minden-
napi szokásai között, hiszen például 
az alapvető, hogy mi is mindennap 
megfürdünk.

Vannak akikkel meséket is elját-
szanak. Bozori Gabriella ezt egy fotó-
val magyarázta, amelyen egy kisfiú 
királynak beöltözve lovagolt a mezőn, 
persze a pedagógusok segítségével 
még. Az előadó szerint ezt nagyon 
élvezik a betegek, de itt fontos meg-
említeni ismét azt, hogy a lovak is 
vizsgákat kell, hogy tegyenek. Hiszen 
gondoljunk bele, ha ráültetünk egy 
autista kisgyereket egy paripára, majd 
elkezd örömében sikítotozni, kalim-
pálni a lábaival. Ezt egy képzetlen ló 
valószínűleg nem viselné el.

Nagyon érdekes előadásnak tar-
tottam Bozori Gabrielláét. Remek 
ötlet, hogy az állatokat bevonják a 
gyógyításba, hiszen a tapasztalatok 
is azt mutatják, hogy többen is nehe-
zebben nyílnak meg az emberek előtt.  
De amint meglátnak egy állatot rögtön 
máshogy reagálnak.

Érdemes ellátogatni egy ilyen 
lovardába, esetleg még ki is próbálni 
ezt a fajta gyógymódot, ha valamilyen, 
a korábban felsoroltak közül problé-
mánk van. Ki tudja, még élsportolóvá 
is válhatunk általa.

Szalai Evelin
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Startup vagy társadalmi vállalkozás?

Az előző félévben is olvashattatok olyan ötletekről, vállalkozá-
sokról cikkeket, amelyeket startupoknak szokás hívni. A 48. félév-
folyamban új rovatot szánunk ennek a témának, olyan ötleteket sze-
retnénk bemutatni, akikről még nem olvashattatok vagy láthattatok 
róluk videót. Igyekszünk ezek közt is olyanokat keresni, amelyek 
innen, az egyetemről nőtték ki magukat.
Startup

Sokan úgy használják a fogalmat, 
hogy nincsenek tisztában a pontos 
jelentésével, igaz ez a beszélt nyelv 
miatt is alakult így, én is sokszor 
használom ebben az általános, köz-
napi értelmében: újonnan alapított, új 
megközelítéseket, ötleteket felhasználó 
vállalkozás. Az eredeti meghatározása 
szerint: olyan ötletalapú cég, amely 
a folyamatos megújulásra képes, IT 
alapú és képes rövid idő alatt nagy 
növekedést elérni, akár nemzetközi 
piacokon.

Itthon bár sokan ismerik a Prezit, 
sőt talán azt is tudják, hogy magyar, 
a LogMeInt és a Ustreamet már keve-
sebben ismerik, és még kevesebben 
vannak tisztában azzal, hogy utóbbi 
cégek cégalapítói is magyarok. De 
további magyar startupok is a világhírt 
jelentő deszkákon előtt toporognak: 
Sopreso, PocketGuide, Be-novative, 
Sold, Pozible, Drungli, Remote-Aid 
(Fetaphon) és sorolhatnánk még.

Ez is a célunk ezzel a sorozattal, 
találni olyan hazai, ELTE-s kötő-
désű startupokat, mint például a 
Be-novative, akik egy vállalati innová-
ciós szoftvert hoztak létre. Nem mel-
lesleg ők és a Remote-Aid jutottak ki 
a Szilícium-völgyi TechMatch startup 
versenyére, 47 magyar startup közül. 
A rendezvény fő célja az, hogy össze-
hozza az európai startupokat olyan 
amerikai nagyvállalatokkal, mint az 
Amazon, az Adobe, az Intel vagy a 
Microsoft. A versenyere 4 országból 
(Írország, Németország, Csehország 
és Magyarország) mintegy 30 cég neve-
zett be.

Társadalmi vállalkozás, tár-
sadalmi innováció

Az alapítványok, szervezetek, 
cégek, sokkal inkább a köztudatban 
vannak és a kialakult kép is sokkal 
tisztább róluk, például a Bátortábor, 
Családi Napközi, stb. Ezek mind tár-
sadalmi célokat szolgáló alapítványok, 

szervezetek. Azonban ezek közt is 
találunk olyanokat, amelyek újszerű 
megközelítéssel oldják meg a meglévő 
problémákat.

Van egy nem is olyan vékony 
határmezsgye ahol olyan új vállal-
kozások vannak, amelyek társadal-
mi problémákkal is foglalkoznak, 
ugyanakkor for-profitok is, azaz olyan 
cégek, amelyek kimondottan nyere-
ségért dolgoznak, de ezt úgy teszik, 
hogy környezettudatosak, megolda-
nak vagy figyelembe vesznek társadal-
mi problémákat. A Családi Napközi, 
a Csana, amely cégek számára nyújt 
gyermekelhelyezési lehetőségeket. Ez 
ugye azért is hasznos, mert így segítik a 
kisgyermekes anyukákat, hogy hama-
rabb vissza tudjanak állni dolgozni, 
kisebb időre essenek ki csak a munka 
világából, ezzel megtartva a verseny-
képességüket a munkaerőpiacon.

Startup a BTK-n
Január 30-án, a BTK-n rendezték 

meg az első ELTE-s Startup versenyt, 
amely egy ottani kurzus záróakkordja 
volt. Az estén több csapat prezentá-
ciót is láthattuk. Az xplr.in egy olyan 
közösségi felületet tervez, ahol kihí-
vásokat teljesíthet a user, voltak akik 
a középiskolásoknak szeretnének 
segíteni a megfelelő egyetem kiválasz-
tásában. Ehhez hasonló jó ötletekkel 
találkozhattok az ELTE Innovációs 
Napon  is, illetvet ti is tudtok pályázni. 
Info: www.pik.elte.hu

Törceee

ELTE Innovációs Nap 2014.
2014. február 26. szerda

I. szekció:
Elnök: Szabó Gábor rektor, Szegedi Tudományegyetem

K+F támogatások az új tervezési ciklusban, Horizon 2020, OP-k, intézményi változások

II. szekció
Elnök: Antoni Györgyi

Kutatási eszközeink, partneri lehetőségek

III. szekció
Elnök: Antoni Györgyi igazgató, ELTE PIK

Hogyan lesznek sikeres vállalkozásaink? Fókuszban a start-upok
TTI találkozó
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Özönvíz és a bárka
Bibliai ferdítés – hogy volt valójában?

Sokan kétségbe vonják a szentírás valóságtartalmát, a másik 
végletet képviselő mélyen vallásos életű emberek azonban foggal-
körömmel védik szent könyvük igazát. Talán mindkettő hozzáál-
lásban van igazság, persze minden embertársunk maga dönti el, 
melyik táborhoz, csoporthoz vagy réteghez tartozik. A cikkben Noé 
történetének hátterével foglalkozunk.

Felfedezések
Természettudományos újság lévén 

aligha esett eddig szó hasábjainkon a 
Bibliáról. Most azonban egyik ószövet-
ségi története – Noé bárkája – kapcsán 
mégis szerepel, mivel kutatók érdekes 
tényre bukkantak ezzel kapcsolatban.  
Az isteni özönvíz történetét a mezopo-
támiaiak is lejegyezték, így bukkantak 
rá brit tudósok nemrég a nagyjából 4000 
éves – egyes források szerint 3700 éves – 
korú ékírásos agyagtáblára Irak területén.  
A történet nagyjából egyezett az eredeti-
vel, egy tényt kivéve: a bárka alakjában, 
ezt a későbbiekben részletezzük.

Ennek a felfedezésnek az a külön-
legessége és elgondolkodtató fordulata, 
hogy az ószövetségi írás szerint a legko-
rábbi időpont, ahonnan az eredeztet-
hető, a Krisztus előtti IX. század. Ezzel 
szemben ez sokkal – két évezreddel – 
korábbi. Emellett közel egy évszázada 
köztudomású a Közel-Keleten fellelt 
több hasonló özönvíz-történet létezése.

Bibliai hajóalak
A keresztények szent könyve sze-

rint a bárka végül a 40 napos eső után az 
Ararát hegyén feneklett meg. A Törökor-
szágban található hegységben pedig egy 
pilóta által 1959-ben készített kép alapján 
végül valóban érdekes felfedezést tettek: 
egy csónak alakot észleltek. Később a kép 
elemzése során az Ohio Állami Egyetem 
egy professzora, Dr. Bradenburger is arra 
az eredményre jutott, hogy ez kétséget 
kizáróan egy hajó lehetett.

Ezt követően egy amerikai kuta-
tócsoport kezdte meg a részletesebb 
kutatásokat a területen. A leletek fage-
renda alakú kövületek voltak, azonban 
évgyűrűket nem találtak, így elsőre 
úgy gondolták mégsem lehet szó fáról. 
Ellenben mint tudjuk, az évgyűrűk 
csak az évszakos változásoknak kitett 
fákon észlelhetők, ez magyarázhatja 
a hiányosságot, ugyanis akkoriban 
mások voltak a környezeti viszonyok.

Sokáig azonban még így is vitatott 
volt, hogy a képződmény Noé bárkája-e, 
ezért méreteit és egyéb adatait kezdték 
vizsgálni. 6300 láb magasan és 200 mér-
földre a tengervíztől találtak rá, így kizár-
ható volt az, hogy egy helyi árvíz jele len-
ne. A lelet paraméterei pedig a legmeg-
lepőbb módon teljesen megegyeztek a 
bibliai adatokkal, illetve szélessége kicsit 
nagyobb volt, amit a kornak tudtak be. 
Későbbi földtani kutatások és ásatások 
során a felszín alatt a bárka szerkezetét 
is felfedték: feltérképezték az oldal- és 
fedélzeti gerendákat. Találtak még fém-
szegecseket, egy megkövesedett címert 
és ürülékmaradványokat, amely utób-
bi az élőlények egykori jelenlétére utal. 
Ezen kutatások nagyrészt Ron Wyatt 
vezetésével zajlottak. Végül a török kor-
mány által hivatalosan „Noé bárkája” 
lett a terület megnevezése, majd a turis-
ták számára is megnyitották a helyet.

Kerek bárka
Egyszerűen és hamar fény derült 

arra, hogy a mezopotámiai tábla írása 
szerint az életmentő tákolmány kerek 
alakú volt; a fordítást Dr. Irving Finkel 
végezte. Az eddigi elképzelések alap-
ján a bárka legfőképp egy tengeralatt-
járó testére hasonlíthatott és a Biblia 
szövege szerint is hosszú, egy ablakkal 
rendelkező menedék volt. Mindenféle 
ábrázoláson is így, hajóalakban láthat-
tuk gyermekkorunk óta, most azon-
ban az ősi írásos lelet ezt cáfolni látszik.

A szöveg a szerkezetet is részlete-
sen taglalja, azok alapján akár rekonst-
ruálható a tárgy. A tábla részletes leírá-
sa szerint a bárka kétszintes volt, belül 
fakkokra tagolódott – ahol a másféle 
teremtmények külön-külön helyezked-
tek el – és kívülről vízzáró bitumenré-
teg vette körül az amúgy nádból fonott 
kötelek által összeerősített deszkákból 
álló építményt. Ez kissé eltér a bibliai 
szövegtől, ahol az Úr arra kéri Noét, 
szurokkal vonja be a bárkát, ám hason-
ló is abban, hogy vízhatlanítás volt 
mindkettő célja. A kerek bárka hossza 
a mezopotámiai írás alapján nagyjából 
hat angol busz hosszával egyezhetett 
meg. Tervezik a „hajó” rekonstrukcióját 
a szövegből megtudott tények alapján a 
közeljövőben, elkészültével pedig gya-
korlatban való kipróbálása következik.

Konklúzió
Az özönvíz-történetek szinte min-

den kultúrában fellelhetőek, ahogy 
azt cikkünk elején is említettük, így 
könnyen elképzelhető, hogy ezek akár 
keveredhettek is, s emellett egymásra 
szintén hatással voltak. Valószínűleg 
minden népcsoport a saját használatá-
ban lévő hajóalakkal, annak hatalmas-
ra nagyított másával ábrázolta a bárkát, 
amelyben Noé és családja menekült.

A történetek között viszont más 
miatt is mutatkozik eltérés, ez pedig az 
özönvíz kirobbantó oka. A Biblia szerint 
az emberi gonoszság elhatalmasodása 
követelte, a mezopotámiai iratok pedig 
az emberi hangosságot említik. Egy har-
madik elmélet szerint ennél nyomósabb 
volt az Úr oka: a „nefilimként” megne-
vezett félvér korcs lények kipusztítása. 
Ők az emberek közé leküldött angya-
lok és az emberek lányainak fiai voltak, 
amely keveredést Mózes 1. könyvének 
6. fejezete is leírja. A Biblia özönvízre 
vonatkozó része azonban nem ezt nevezi 
meg okként. Ezen elmélet vallói szerint 
a mai Bibliából nagyjából Krisztus után 
1000-ben részeket emeltek ki, amelyek 
ma hiányoznak a szent írásból és Holt-
tengeri tekercsek néven élnek tovább.

Solymosi Emőke
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Kis- és Közép-Ázsia felfede-
zése hadjáratai során

Ki ne hallott volna Nagy Sándorról, avagy III. Alexandrosz-ról? 
Az ókor egyik legismertebb alakja, makedón király, aki méltán 
híres hadvezér is volt. Emellett az ókor egyik felfedezőjének is 
nevezhetjük.

Ezt a jelzőt hadjáratainak köszön-
heti. I.e. 334-ben már felkészült 
egy Kis-Ázsia elleni küzdelemre.  
A Hellészpontosznál egyesült egy 
expedíciós haderővel, és úgy folytat-
ták a nagy létszám miatti (körülbelül 
50 000 főről beszélünk) nehézkes útju-
kat. Nagy Sándor kíváncsiságára és 
műveltségére utal az is, hogy míg folyt 
az átkelés a szoroson, addig a hadve-
zér elutazott megnézni Tróját, Athé-
né istennő templomát, sőt ellátogatott 
Akhilleusz síremlékéhez is.

Alexandrosz serege több réteg-
ből tevődött össze: makedón gya-
logság; a lovasság („társak”); a 
felderítő lovasegységek; íjászok és 
zsoldosok. Átkelés után először is 
a görög Memnón-nal ütköztek meg 
hadai, ám Nagy Sándor hadserege 
jobban felszereltnek bizonyult, sok-
kal hatékonyabbak voltak ellenfele-
iknél. Végül III. Dáriusz uralkodása 
alatt Alexandrosz győzelmet aratott 
a perzsa hadak felett.

Ezzel szabaddá vált az út az ión 
városok felé. Ezek még természetesen 
Kis-Ázsiában voltak. Ez meg is történt.

Szardeisz városábanismét meg-
mutatkozott műveltsége, felavatta a 
Zeusz templomot majd Milétosz felé 
indultak. Szinte harc nélkül lett övé 
ez a város is. A halikarnasszoszi csata 
után már elérte célját, és meghódította 
a nyugati partvidékét Kis-Ázsiának. 
De a makedón király ezzel sem érte be.

Harcokkal teletűzdelt felfede-
ző hadjáratát folytatta, Anatólia bel-
ső területeinek elfoglalása után délre 
indult. Gordion-nál szétvágta a legen-
dás gordiuszi csomót, amely legendá-
ról talán mindenki hallott (aki kibontja, 
az lesz Ázsia ura).

333-ban sor került az isszoszi csa-
tára Nagy Sándor és III.Dareiosz sere-
gei között. Igazából a harcok Dareiosz 
elmenekülésénél eldőltek. A perzsa 
uralkodó harcmodora és taktikája 
nem érhette utol a makedón uralko-

dót. Ezután következett Damaszkusz 
kifosztása, aminek köszönhetően meg-
számlálhatatlan kincsmennyiséggel 
gazdagodtak Nagy Sándorék. Miután 
Dareiosz egyezkedni akart, Alexand-
rosz megalapította Alexandretta-t, első 
városát (ma: Iskenderum).

Az isszoszi csata után Föníciában 
(Büblosz, Szidón, Tripolisz) és Egyip-
tomban foglalta el a perzsa kikötőket. 
Ezek után már Dareiosz kétségbees-
ve próbálkozott a béketárgyalásokkal, 
még egyik lányának a kezét is felaján-
lotta Alexandrosznak, sőt Nagykirály-
nak is elismerte volna. Ám a perzsa 
uralkodó bánatára Nagy Sándor nem 
elégedett meg ennyivel, az egész biro-
dalmat magáénak akarta.

Az összes perzsa kikötő elfogla-
lása után délnek vette az irányt, ahol 
is először Gáza városát foglalta el. 
Egyiptom, mivel kapitulált, nem volt 
ok a támadásra, így ott Nagy Sándor 
fáraóvá kiáltotta ki magát és tovább-
indult Memphiszbe. I.e. 331-ben 
megalapította a mindenki számára 
ismert Alexandriát, amely egy ideig 
Egyiptom fővárosa is volt. A Szíva-
oázisban levő jóshely meglátogatása 
után (amiért hajlandó volt 600 km-t 
utazni a sivatagban) már Zeusz fiá-
nak hívattatta magát.

Szírián át elérte az Eufráteszt 
majd északnak vette az irányt. 331-
ben került sor a gaugamélai ütközetre 
Ninive mellett. Itt, ahogy már koráb-
ban is láthattuk Dareiosz hasonlóképp 
elmenekült a csatatérről. Ezzel sza-
bad utat adott Nagy Sándornak Babi-
lon felé, aki belépve az Istár-kapun, 

Ázsia királyának nevezte ki magát. 
Még hátra volt Perzsia fővárosának, 
Perszepolisz-nak az elfoglalása, amely 
330-ban meg is történt.

Dareiosz közben elért Baktriába, 
rokonánál Bésszosz-nál akarta magát 
meghúzni. Ám Baktria satrapája a 
városa érdekében elfogta és ki akar-
ta adni Nagy Sándornak, aki nem 
fogadta el az ajánlatot, így a két perzsa 
menekülőre fogta, és Dareioszt ezalatt 
gyilkolták meg. Ázsia királya uralko-
dóhoz méltóan temettette el a perzsát 
Perszepoliszban.

Ezzel lezárult egy szakasz, ám a 
hadjárat még 330-ban folytatódott, 
ekkor már Bésszosz meggyilkolása 
volt a cél. Hürkania (Kaszpi-tenger 
déli partjánál) elfoglalása után 329-
ben megérkezett a mai Afganisztán  
középső területeihez, ahol egy másik 
Alexandriát alapított. Baktria harc 
nélkül adta meg magát. Közben 
pedig Bésszosz kísérete megunva 
a menekülést elfogták vezérüket és 
átadták őt Alexandrosznak. Bünteté-
se keresztrefeszítés lett. Nagy Sándor 
ekkorra már egész Perzsia urává vált.

329-ben eljutott a mai Tádzsi-
kisztán területére, ahol megalapítot-
ta a legtávolabbi Alexandriát. Ezután 
puszta kíváncsiságtól vezérelve 
elhatározta, hogy meghódítja egész 
Indiát is. Hüdaszpész mellett le is 
győzték az indiaiakat. Ekkor alapí-
totta meg Alexandrosz lova emlé-
kére Bukephala városát. Az előre-
nyomulás során azonban, mikor már 
elértek India középső területeihez, a 
sereg már olyannyira kimerült, hogy 
nem volt hajlandó továbbmenni.  
Így egy újabb Alexandria megalapí-
tása után megkezdték a visszavonu-
lást Perzsia felé.

I.e. 323-ban megtervezett egy újabb 
hadjáratot, amely során egészen a  
Gibraltárig akart eljutni, de megbete-
gedett és 323. Június 10-én 32 évesen 
utolérte a halál. Halála után természe-
tesen hatalmas birodalma darabokra 
hullt rövid időn belül.

Abban a formában nevezhetjük 
tehát Nagy Sándort felfedezőnek, hogy 
bejárta Kis-Ázsiát és Közép-Ázsiá-
nak is jelentős részét. Indiában olyan 
helyekre eljutott, ahova még a helyiek 
sem nagyon jártak.

Méltán hívhatjuk őt az ókori világ 
egyik legnagyobb uralkodójának és 
hódítójának.

Szalai Evelin
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Budakeszi Vadaspark
Itt minden állat egyéniség

Ha a Széll Kálmán téren felszállunk egyre a 22-es buszcsalád tag-
jaiból, és utazunk vele röpke 20 percet a Vadasparkról elkeresztelt 
megállóig, már csak egy könnyed séta választ el minket a célunktól.

Az erdetileg csaknem 350 hektárnyi 
terület eredetileg  fatermesztési és talaj-
védelmi területként szolgált, majd a 70-es 
évek közepén elkezdték ide szoktatni az 
erdei nagyvadakat. Később kerítést húz-
tak, és további park jellegű kialakításokat 
eszközöltek. Mai, családbarát változatát 
hosszú évek folyamán nyerte el.

Már a bejárat előtt találkozhatunk pár 
állattal. Ők főleg háziállatok, akiket meg is 
simogathatunk, mint például Hercegnő a 
mangalica sertés, szamarak, nyulak vagy 
marhák. Az állatsimogató 10-től 12 óráig, 
majd 13-tól 15 óráig tart nyitva hétköznap 
és hétvégén is. Maga a vadaspark hétköz-
nap 9 órakor nyit, és délután fél négykor 
zár be. Hétvégén ennél fél órával tovább 
látogatható a park.

Miután megváltottuk a belépője-
gyünket (diák : 750 Ft) találkozhatunk a 
többi lakóval. Mindegyikőjüknek elol-
vashatjuk kis történetét a táblákon, és 
megtudhatjuk nevüket: például Hubert 
a hiúz, Zorró a róka, Buda és Keszi a két 
ló, Dagi és Stikli a mosómedvék. Biológus 
hallgatóknak harmadik félévük vége felé 
kifejezetten ajánlom a terepet, ugyanis 
szinte az egész emlős fajlista szembejön 
velünk a parkban.

Ha még jobban meg szeretnénk 
ismerkedni az állatokkal, részt vehe-
tünk számos érdekes programon: 
Kisállatsuliban, Medve-látogató szak-
vezetéseken, Éjszakai túrákon, de akár 
Valentin napi villámcsődületen is. Érde-

mes kedvelni a hely adatlapját a nagy 
közösségi oldalon, így nem csak a leg-
frissebb információkról értesülünk, de a 
lakók mindennapjaiba is bepillanthatunk 
szellemes írások, szép fotók keretében – 
tényleg mókásak ezek.

Élnek a vadasparkban európai bölé-
nyek is. Ők a ma élő legnagyobb száraz-
földi emlősök. Ennek az állatfajnak a ter-
mészetes populációi és élethelyei egyre 
inkább lecsökkentek, míg végül a vadon 
élő állomány teljesen kihalt. Ma már élnek 
visszatelepített egyedek például Lengyel-
országban, Fehéroroszországban, Litvá-
niában. 

Ha már amúgy is kijöttünk Buda-
keszire, érdemes visszaszállni egy kicsit 
arra a buszra, és lemenni a végállomásra. 
Innét Telki felé nézve már talán látszódik 
is az a két hatalmas fenyő. A Nemzetközi 
Dendrológiai Alapítvány több vizsgálatot 
is készített. Ez alapján nem tudták teljesen 
pontosan megállapítani a korukat, csak 
azt tudni biztosa, hogy körülbelül 1917-25 
között ültették őket. Konkrét fajuk hegyi 
mamutfenyő, azaz Sequoiadendron 
giganteum. Arról, hogy ültette őket, csak 
feltételezések vannak, azonban pár éve 
újabb 21 társat kaptak maguk mellé apró 
csemeték formájában. 

A körülöttük levő padok kiváló-
an alkalmasak egy záró piknikezésre, 
mielőtt újra visszatérnénk a csendből 
Budapest zajos forgatagába.

V.É.

Van élet a HIV után!
Mielőtt meghaltam

A HIV 30 évvel ezelőtt szinte egyet jelentett a halálos ítélettel. A fertő-
zöttek a társadalom által kitaszított, megvetett személyek voltak. A Mielőtt 
meghaltam két olyan emberről szól, akik szembeszálltak a betegséggel, 
az előítéletekkel és a gyógyulást megnehezítő amerikai gyógyszeriparral.

Ron Woodroof (Matthew Mc- 
Conaughey) tipikus texasi melós: 
villanyszerelőként keményen dol-
gozik, a mindennapok során felgyü-
lemlett feszültséget pedig kocsmá-
zással, drogokkal  és rodeózással 
vezeti le. A jövővel nem törődve 
élvezi az életét, egy nap azonban 
sokkoló hírt kap, HIV-fertőzéssel 
diagnosztizálják, maximum 30 nap-
ja lehet hátra. Ron nem törődik bele 
a halálos ítéletbe, elutasítja a kór-
ház hosszú agóniával járó kísérleti 
gyógykezelését, és alternatív gyógy-
módok után kutat. A transzszexu-
ális, AIDS-es Rayon ( Jared Leto) 
javaslatára Mexikóba utazik, ahol 
olyan készítményeket talál, amelyek 
hatásosan enyhítik a tüneteit, ám az 
Egyesült Államokban használatuk 
nem engedélyezett. Előbb csak saját 
célra, majd egyre bővülő ügyfélkör 
számára csempészi az Államokba 
a gyógyszereket, végül Rayonnal 
megalapítják a Dallasi Vásárlói Klu-
bot, ahol a hozzájuk hasonló betegek 
egy törvényi kiskaput kihasználva 
hozzájuthatnak a valóban hatásos 
szerekhez. Az amerikai kormánynak 
és a gyógyszeriparnak azonban nem 
tetszik Ron és Rayon egyre dinami-
kusabban növekvő biznisze.

Az 1980-as évek Amerikájában 
őrülten nehéz lehetett HIV-fertőzött-
nek lenni. Míg manapság a betegek 
életkilátása 35-40 év, és a betegség 
végstádiuma, az AIDS is visszafor-
dítható, 1985-ben a diagnózis egyet 
jelentett a biztos halállal, a gyógysze-
rek maximum egy hosszú szenvedé-
sekkel teli haláltusát hosszabbítottak 
meg. Az egyszerű emberek tudatában 
ráadásul a HIV egy tökéletesen meg-
foghatatlan valami volt, a fertőzöttek 
kizárólag homoszexuálisok lehettek, 
a vírus pedig cseppfertőzéssel ter-
jedt. A film legerősebb jelenetei azok, 
amelyek az emberek HIV-hez való 
viszonyulását boncolgatják, ahogyan 
a korábban megbecsült főhős egykori 
barátai, kollégái hogyan idegenednek 
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A szocsi olimpia botrányai

A 2014-es téli olimpián 15 sportágban 98 versenyszámot 
rendeznek, amelyeken a sportolók emlékezetes és látványos 
küzdelmet vívnak egymással az elsőségért. Szocsi azonban nem 
ezzel vonul majd be a történelemkönyvekbe, hanem azzal, hogy 
ez lett minden idők legdrágább és legellentmondásosabb téli 
olimpiája.

A szocsi olimpia 51 milliárd 
dollárba kerül, ami ötször akkora 
összeg, mint amennyiért a legutób-
bi, vancouveri játékokat rendezték. 
Bár az előzetes tervek szerint a beru-
házások költségeinek felét magán-
befektetők állták volna, végül a 
kiadások 96%-át az orosz állam, és 
így természetesen az állampolgárok 
fizették. Becslések szerint ezen pén-
zek nagyjából fele valahol a szov-
jet bürokrácia rejtelmes bugyraiban 
veszett el, ami még a magyarországi 
viszonyokon megedzettek számá-
ra is megdöbbentő. Az általunk is 
jól ismert urambátyám-rendszert 
az oroszok már-már tökéletesre fej-
lesztették, a hatalom hű kiszolgálói 
kapták lényegében az összes meg-
rendelést, az sem volt hátrány, ha 
semmilyen építtetői tapasztalattal 
nem rendelkeztek, ugyanis nem vol-
tak nyílt pályázatok. Így szinte nincs 
olyan út, stadion vagy szálloda, ami 
ne magasan a piaci ár fölötti összeg-
be került volna, a legnagyobb aréná-
nak számító Fish-t építési költségét 
például 14-szer emelték meg, csak 
úgy. Az elképesztően magas árak 
ellenére így sem sikerült tökéletes 
versenyhelyszíneket felhúzni, pél-
dául a hódeszkások és a síakrobaták 
által közösen használt pálya annyira 
veszélyes, hogy több éremesélyes 
számára már a bemelegítéssel véget 
is ért az olimpia; a pályát így pár 
nappal a versenyek előtt át is kellett 
építeni, nyilván nem két fillérért.

A különböző kiszolgáló létesít-
mények ennél is tragikusabb állapot-
ban vannak, a várhatóan több tízezer 
szurkoló és újságíró elszállásolására 
mindössze 25 ezer szoba áll rendel-
kezésre, két kimondottan nagynak 
szánt hotel, a Hyatt Regency és a 
Sochi Plaza például el sem készült. 
Ami viszont felépült, abban sincs 
sok köszönet, több helyen nincs víz, 

áram és fűtés, vagy hiányzik az ágy 
és a szekrény; az olyan luxusdolgok-
ról, mint a tányér, a pohár, esetleg a 
villanykörte, már ne is álmodjunk.  
A versenyzők sem jártak sokkal job-
ban, miközben már rég a versenyekre 
kéne készülniük, többeknek még a 
megnyitó napján sincs szálláshelye.

Nem szabad megfeledkezni arról, 
hogy Oroszország elmúlt pár évti-
zedes kaukázusi politikája és erő-
södő nagyhatalmi törekvései miatt  
Szocsiban rendkívül magas a terror-
fenyegetettség szintje. Az országban 
amúgy is viszonylag gyakran történik 
terrortámadás, főleg Moszkvában és 
a kaukázusi köztársaságok területén, 
de az olimpia miatt Szocsi is potenci-
ális célponttá válhat. Nem tűnik túl 
okos döntésnek, hogy az olimpiát 
az országhatár mellé, egy állandóan 
robbanásveszélyes területre vitték. 
Bár 70 ezer rendőr és katona vigyáz 
a résztvevők és a nézők testi épségé-
re, az egész olimpiára rányomhatja 
bélyegét az oroszok terrortámadástól 
tartó, már-már paranoid félelme.

Az orosz kormányzat mind-
eközben kínosan próbálja elfedni az 
elmúlt hónapok botrányait, a létesít-
ményekkel kapcsolatos híreket elba-
gatellizálják, a melegellenes kiroha-
násokat tompítják, a terrorveszélyt 
pedig egyenesen elutasítják. Bár e 
sorok írásakor az olimpia még csak a 
megnyitóünnepségre készül, az már 
világosan látszik, hogy Szocsi sajnos 
nem a sport miatt lesz emlékezetes.

Gans

Van élet a HIV után!
Mielőtt meghaltam

A HIV 30 évvel ezelőtt szinte egyet jelentett a halálos ítélettel. A fertő-
zöttek a társadalom által kitaszított, megvetett személyek voltak. A Mielőtt 
meghaltam két olyan emberről szól, akik szembeszálltak a betegséggel, 
az előítéletekkel és a gyógyulást megnehezítő amerikai gyógyszeriparral.

el tőle, míg végül már a közelébe sem 
bírnak menni.

A két főszereplő játéka parádés, 
ha valaki két éve azt mondja, hogy 
Matthew McConaughey és Jared Leto 
Oscar-jelölt lesz, akkor valószínű-
leg kinevettem volna. Az elmúlt két 
évben viszont nagyot fordult velük a 
világ. McConaughey előbb közepes 
filmekben (Magic Mike, Gyilkos Joe, 
Mud) alakított kiválóan, míg végre 
sikerült neki két igazán jó filmben, 
jelen kritikánk alanyában és A Wall 
Street farkasában két egészen pará-
dés szerepet eljátszania; és persze ne 
feledkezzünk meg a szintén kiváló, 
HBO-s True Detective sorozatról sem. 
Jared Leto a 2000-es Rekviem egy álo-
mért óta maximum B-kategóriás fil-
mekben játszott epizódszerepeket, 
az elmúlt pár évben meg már nem 
is nagyon forgatott, inkább csak a 
30 Seconds to Mars frontembereként 
bohóckodott; ezúttal viszont a film-
történelem leghitelesebb transzsze-
xuális szerepét nyújtja.

A Mielőtt meghaltam végig feszes 
tempójú, egy pillanatnyi üresjáratot 
sem megengedő film, amiben minden 
jelenetnek súlya van. A hat Oscar-díjra 
jelölt alkotás kihagyhatatlan darab, a 
2013-as év egyik legjobb filmje.

Gans

DALLAS BUYERS CLUB (2013, amerikai, 117 perc).
Rendezte: Jean-Marc Vallée.
Írta: Craig Borten, Melisa Wallack.
Szereplők: Matthew McConaughey, Jared Leto, 
Jennifer Garner, Denis O’Hare, Steve Zahn.
Pontszám: 9/10.
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Kedves Rejtvényfejtőim! Remélem sikeresen és eredményesen vészel-
tétek át az idei téli vizsgaidőszakot. A végére még a hó is megörvendezte-
tett minket, pár napig igazi téli tájat is láthattunk.

Most, a szorgalmi időszak kezdetével és a teendők besűrűsödése 
előtt visszatérhetünk kicsit a szórakozáshoz, így a Nyúz Belszíni fejtés 
rovatát is tovább élvezhetitek. Ez alkalommal egy kis sudokuval, pon-
tosabban 3 darab feladvánnyal indítom a tavaszi félévet. A szabályokat 
bizonyára ismeritek, ezért most nem is részletezném. Megfejtésként ter-
mészetesen a szürkére satírozott kis kockák által tartalmazott számokat 
kell beküldenetek, tetszőleges sorrendben. Levelezőrendszerünk még 
mindig lábadozik, ezért kérlek Titeket, hogy most a foszerkeszto@ttkhok.
elte.hu címre küldjétek el eredményeiteket „rejtvény” tárggyal!

Remélem legalább annyi vagy több sikert hoz majd számotokra ez 
a tavaszi félév, mint az azt megelőző vizsgaidőszak; azon túl kellemes 
rejtvényfejtést kívánok! Tartsatok velem ismét és sok jó, szórakoztató 
feladványt hozok számotokra! Igyekszem a kedvetekre tenni a nyár 
kezdetéig, amikor már egészen más izgalmas programokon fogjátok 
törni a fejeteket, semmint a Nyúzos rejtvényeken. 

Sok sikert, kitartást!
subCsibe
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