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Nemzet a világban, világ a nemzetben
2014. március 12–14. között David Damrosch (Harvard Egyetem) világhírű professzor tart angol nyelvű előadásokat és szemináriumokat
az Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék, illetve az Angol-Amerikai Intézet meghívására a bölcsészkar Babits Előadások sorozatában. Az előadások nyilvánosak, a korlátozott létszámú szemináriumokon való részvétel előzetes jelentkezés alapján történik.
David Damrosch a Harvard Egyetem Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszékének Ernest Bernbaum profes�szora és az Egyetem Világirodalmi Intézetének igazgatója. Az Amerikai Összehasonlító Irodalmi Társaság volt
elnöke. A Yale-en tanult, majd a Columbia Egyetem oktatója volt 1980-tól 2009-ig, azóta a Harvard professzora. Számos publikációja jelent meg összehasonlító irodalomtudományi és világirodalmi tárgykörben. Legfontosabb monográfiái: The Narrative Covenant.
Transformations of Genre in the Growth of Biblical Literature (1987), We Scholars. Changing the Culture of the University (1995), What
Is World Literature? (2003), How to Read World Literature (2009). A Princeton Sourcebook in Comparative Literature (2009) társszerkesztője.
Előadások
Bolyai Konferencia
The World in the Nation: From National
Languages to National Markets
A Bolyai Kollégium, az ELTE természettudományos és informatikai
Időpont: 2014. március 12. 16:00
szakkollégiuma hagyományaihoz híven immár tizenkilencedik alkaHelyszín:
lommal rendezi meg a Bolyai Konferenciát 2014. március 22–23-án.
1088 Budapest, Múzeum körút 4/A. 47-es terem
A konferencia célja, hogy lehetőséget teremtsen a hallgatók száThe Nation in the World: Local Writers in Global
mára, hogy eltérő kutatási területeiket bemutassák, véleméMarkets
nyüket ütköztessék az esemény alkalmával. A rendezvény kitűIdőpont: 2014. március 13. 10:00
nő alkalom lehet a leendő természettudományos, bölcsész,
Helyszín:
jogász, közgazdász, orvos stb. értelmiség közeledésére; és az előadói képességek kipróbálására is.
1088 Budapest, Múzeum körút 4/A. 47-es terem A tavalyi évtől kezdve a konferencián nemzetközi hírű kutatók is részt vesz Szemináriumok
nek: 2013-ban előadást tartott Szemerédi Endre Abel-díjas matematikus és BaraParis: Capital of Cultural Capital
bási Albert László fizikus is. A végleges programot március közepén teszik közzé.
Időpont: 2014. március 13., 16 óra
Időpont: 2014. március 22–23.
Helyszín: 1088 Budapest,
Helyszín: ELTE Bolyai Kollégium (1117 Budapest, Nándorfejérvári út 13.)
Rákóczi út 5. 21-es terem
Forrás: http://www.elte.hu
Localizing World Literature
Az emberi jogok oktatása, mint emberi jog
Időpont: 2014. március 14., 10 óra
Helyszín: 1088 Budapest,
2014. március 7-én, a Társadalomtudományi Karon tart előadást
Rákóczi út 5. 21-es terem
Gudmundur Afredsson. Az izlandi jogászprofesszor a Tom Lantos IntéForrás: http://www.elte.hu
zet és a Kar meghívására érkezik Budapestre. A „Human Rights Education As a Human Right – Theory, Practice and Effectiveness” (Az emberi
Mit tudunk Portugáliáról?
jogok oktatása mint emberi jog – elmélet, gyakorlat és hatékonyság) című
Az ELTE BTK Portugál
előadás angol nyelven hangzik el, majd kérdések feltételére is lehetőség lesz.
Nyelv és Irodalom Tanszék,
Gudmundur Afredsson az izlandi University of Akureyri professzora, a Raoul Wallenberg Intévalamint a Camões Intézet
zet meghívott előadója és az „International Journal of Minority and Group Rights” kisebbségi
Portugál Nyelvi Központ
jogokkal foglalkozó folyóirat főszerkesztője.
hat előadásból álló sorozatot szervez „Por- Időpont: 2014. március 7. 11:00
tugália: történelem, művészet és gasztronó- Helyszín: ELTE TáTK, Kari Tanácsterem (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 7.18.)
mia” címmel. Az ingyenes, magyar nyelvű forrás: http://www.elte.hu
előadásokra minden érdeklődőt örömmel
Külső vezérlés nélküli drónrajt fejlesztettek a COLLMOT projektben
várnak!
A nyitó előadást 2014. március 6-án tartja Pál A Eötvös Loránd Tudományegyetemen olyan robotrepülőgép-rajt építettek, amely a világon
Ferenc egyetemi tanár, a Tanszék vezetője először képes kollektív mozgásra. Vicsek Tamás egyetemi tanár kutatócsoportjának úttörő
„Vígan dudál a portugál, avagy mit tudunk eredményeiről a Nature honlapján számoltak be.
Portugáliáról?” címmel.
Központi irányítás nélkül, egymást – gyakran egy vezetőt – követve repült Budapest külterülete
Időpont: 2014. március 6. 17:30 – 19:00
felett az a tíz robotrepülő, amelyet az ELTE Biológiai Fizikai Tanszékének munkatársai építettek
Helyszín: ELTE BTK Gólyavár, Pázmány- a COLLMOT projektben. A drónok négy forgólapáttal repülnek, GPS-jeleket használnak, rádióterem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4.)
jelekkel kommunikálnak, saját repülési terveiket pedig előre kiszámítják. A magyar kutatók a
forrás: http://www.elte.hu
világon először használták a kollektív mozgás biológiai szabályszerűségeit annak érdekében,
hogy természetes körülmények között repülő, dinamikus gépi rajt hozzanak létre. A kutatás
eredményei azt vetítik előre, hogy az összehangolt robotcsapatok sokkal hamarabb megjelenhetnek, mint arra a kutatók számítottak.
A kutatók által eddig „reptetett” drónok általában központi számítógép segítségével vagy fedett térben voltak képesek koordinált mozgásra.
„Az első, autonóm mozgásra képes drónrajt 2011-ben Dario Floreano svájci laborjában építették. A gépek azonban csak meghatározott sebességgel repültek, az összeütközések elkerülése miatt különböző magasságban. A csapat tagjai még nem hatottak egymásra” – mondta el Vicsek
Tamás professzor, a kutatás vezetője. Az ELTE-s kutatók által kifejlesztett repülőgépek képesek a forgó és az egyenes mozgásra is, sőt arra is,
hogy egy előttük tornyosuló fal résein sorban repüljenek át.
Vicsek Tamás kutatócsoportjának munkáját az Európai Kutatási Tanács (European Research Council) támogatja: a COLLMOT az interdiszciplináris kategóriában részesült öt évre összesen 1,3 millió eurós támogatásban. Az ERC nemrégiben megjelent, a tizenöt legizgalmasabb kutatást
bemutató brosúrájában – egyedüli magyarként – szerepeltette a projektet. További részleteket a www.elte.hu holnapon olvashattok.
forrás: http://www.elte.hu
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Magyar étel, magyar újságírás
Történt egyszer, nem is olyan rég, hogy
egy magyar lány, Anita Badejo írt egy cikket
a BuzzFeed Food rovatába, 33 Hungarian
Foods The Whole World Should Know And Love
címmel. A cikk listába szedve, képekkel
mutatja be azokat a tipikus magyar ételeket, amelyeket először mi is megfőznénk a
hazánkba látogató turistáknak.
A nagyon gyorsan népszerűvé váló
cikket a magyar internetes közösség is
hamar megtalálta, sőt cikkeztek is róla több
helyen. Ezek közül talán a legnegatívabb a
444.hu-ra felkerült írás volt Uj Péter tollából, amelyben a szerző sorra vette a cikk
hibáit, és nehezményezte, hogy láthatólag
milyen rossz minőségű ételekről kerültek
bele fotók. A gasztronómiai igénytelenségen felül azonban UP felhívta a figyelmet
arra, hogy a klasszikus magyar ételek sokszor nem is magyarok – ahogy azt Anita
állítja. Sőt néha a magyar neveit használja olyan világszerte ismert ételeknek, mint
a Madártej. Hiszen a Gesztenyepüré, Rétes, Kifli eredete igencsak megkérdőjelezhető, illetve némelyiket a régió országai mind a magukénak vallják – más-más,
néhol pedig akár azonos névvel.
Persze ki-ki eldöntheti, hogy Uj Péter cikke az igénytelen újságírásra hívta
fel a figyelmet, vagy pedig beleillik a tipikus magyar „senkinek semmi sem jó”
mentalitásba. A cikkre nem sokkal később érkezett egy repost is, Frei Tamás
részéről, amely azóta nem elérhető, azonban ha kicsit beletúrunk az internetbe,
újra előbogarászhatjuk – a Google ugyanis elmenti a listázott oldalak tartalmait.
Frei az utóbbi álláspontot képviselte, hogy a magyaroknak semmi sem jó, még
az sem, ha egy külhoni cikke körbejárja a világot és rengeteg pozitív hangvételű
komment érkezik rá. Melyek között hiába jelentek meg a magyar kommentelők
is, korántsem pozitív az összes hozzászólás. Ez is a fenti teróiát támasztja alá.
Ami biztos, hogy jobban is meglehetett volna írni a cikket. És az is, hogy az olyan
digitális lapok, mint a BuzzFeed sosem a minőségre, hanem az olvasottságra utaznak.
Török Balázs
Főszerkesztő
foszerkeszto@ttkhok.elte.hu

Jelentkezz újságírónak a foszerkeszto@ttkhok.elte.hu-n
próbacikkel és motivációs levéllel, vagy keress meg fogadóórámon
péntekenként 10:00 és 12:00 között a Déli Haliban!
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Kiadja az ELTE TTK HÖK. Felelős kiadó: Kovács Fanni. Főszerkesztő: Török Balázs.
Vezetőszerkesztő: Saáry Ákos. Tördelőszerkesztő: Törceee. Olvasószerkesztők: Boldizsár Célia, Vörös Éva.
Címlap: Törceee.
Rovatok: Belszíni fejtés (subCsibe), Cooltér (Szalai Evelin), Helyvektor (Vörös Évi), Kritika (Karsai Richárd), Lágymányosi
Portré (Törceee), Mozizóna (Tóth Bori), Négyeshatos (Cili), Sport (Zakariás Barbara), TTT (Solymosi Emőke), Tudósítás
(Béki Virág, Szalai Evelin).
Honlap: http://nyuz.elte.hu. E-mail: nyuz@elte.hu. Telefon: 372-2654, lapzárta után 30/806-3000. Fax: 372-2654.
Lapzárta: péntek 12:00. Készült a Demax Művek nyomdában 1200 példányban.
A Nyúz a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sajtó Egyesület tagja.
A főszerkesztő elérhetőségei: foszerkeszto@ttkhok.elte.hu; személyesen fogadóidőben (péntek 10:00-12:00) Déli Hali (00.732).
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Hallgatói közélet
Rendszeres pályázatok
Mert mindig az ösztöndíjaké
az első pár hét
Így év elején, vagyis félév elején tényleg az ösztöndíjakról
érdemes és lehet a legtöbbet beszélni. Mennyi a keretet kapott a
kar? Miért ennyit? Ezért kevesebb az ösztöndíjam? Mikor lesz fent
a tanulmányi ösztöndíj számítás menete? Ezek a kérdések talán a
legégetőbbek, még annak a hallgatónak, is aki épp részt vesz az
összegek kiszámításában.

Rendszeres szociális
támogatás

Előző félévben az állami kompenzációnak köszönhetően igen
magas összegeket tudtunk megállapítani szociális támogatásra, de
szerencsére tartalékoltunk is, ami
jól jött ebben a pályázati időszakban. Ezenkívül ősszel a lineáris
függvényt is lecseréltük egy olyanra, amivel kicsit igazságosabban
tudtuk felosztani a keretet az elért
pontoknak megfelelően. Ebben a
félévben is ezt tartottuk szem előtt,
így most sem lett nagyon egyszerű
a pontokból az összeg kiszámítása,
de természetesen most is mellékeltünk ponttáblázatot, amit már megtalálhattok a ttkhok.elte.hu oldalon.
A már megszokott “alapelveink”et is figyelembevettük, például azt,
hogy a legalacsonyabb szoctám-ból
legalább a havi kolidíjat ki lehessen
fizetni egy ELTE-s szociális kollégiumban. A ponthatár a tavaly tavaszi
ponthatárral megegyező 18 pont lett,
aminek köszönhetően a 1170 pályázóból 979-et tudunk támogatni.
A keret ugyan még a maradványokkal együtt is alacsonyabb volt,
mint ősszel az ösztöndíjösszegeket
nem kellett csökkentenünk, egyrészt
mert valamivel kevesebb pályázat
érkezett be, másrészt mert változtattunk az ösztöndíjak kiszámításánál
használt függvényen.

Rendszeres tanulmányi
ösztöndíj

A tanulmányi ösztöndíjat
továbbra is a Tanulmányi Osztály
számolja, a KÖB csak a legalacsonyabb összeget határozza meg. A
legtöbb ösztöndíj esetén nincs nagy
változás az előző félévi összegekhez
képest, a tanulmányi ösztöndíjak
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azonban érzékelhetően csökkennek
tavasszal, bár még így is magasabbak a korábbi évek ösztöndíjaihoz
képest. Természetesen ebben az is
közrejátszik, hogy ilyenkor már az
elsősök is kapnak tanulmányi ösztöndíjat.
Az egy kreditre jutó összeg 314
Ft volt, az alapösztöndíj pedig 7600
Ft, ennél azonban jóval magasabb,
11200 Ft a legalacsonyabb kifizetett
összeg. Az átlagos tanulmányi ösztöndíj 16231 Ft.
Minden félévben az ösztöndíjak
megállapítása után is bővül az jogosult/támogatott hallgatók létszáma
az utólagos korrekciók, kései jegybeírások miatt. A támogatható hallgatók maximális száma azonban törvényileg szabályozva van, a hallgatók
50 %-ában. Ennek megfelelően, hogy
félév végén se lépjük át a törvény
által szabott határt, az előzetes számítások alapján a hallgatók 47,32%-a
kap tanulmányi ösztöndíjat. A részletes ösztöndíjszámítás is hamarosan
letölthető lesz a TO honlapjáról (to.
ttk.elte.hu).

Rendszeres tudományos
ösztöndíj

Ebben a pályázati kiírásban történt némi változás, ugyanis a mostani félévben már a Köztársasági ösztöndíjasok is kaphattak ösztöndíjat.
A különbség mindössze abból áll,
hogy a tudományos tevékenységre
megítélt pontjaikat a bizottság 0,6-os
szorzóval vette figyelembe.
A változtatások után arra számítottunk, hogy az eddiginél többen
pályáznak majd. Várakozásainkkal
ellentétben azonban mindössze 85
pályázat érkezett (20 Bsc-s, 31 Msc-s
és 34 PHD-s), míg ősszel 111-en
adták be pályázatukat.

Az ősszel bevált módszer alapján a különböző képzési szinteken
tanuló hallgatóknak más szisztéma
alapján határoztuk meg a ponthatárát és az ösztöndíjait. Így idén
tavasszal az alapszakosok 6 ponttól
részesülhetnek juttatásban, a legalacsonyabb ösztöndíjuk 6000 Ft, ami
ezután pontonként 1000 Ft-tal nő. A
mesterszakosok ponthatára 10 pont
lett, ami 5000 Ft ösztöndíjat jelent,
ezen felül minden pont 700 Ft-ot ér.
A doktoranduszoknál 12 lett a ponthatár, ami 4000 Ft ösztöndíjat jelent,
ezután pedig pontonkánt 400 Ft-tal
emelkedik az ösztöndíjuk.

Rendszeres sport ösztöndíj
A jelenlegi félévben pontosan
ugyanannyi (40) pályázat érkezett be
rendszeres sport ösztöndíjra, mint az
elmúlt szemeszterben. A KÖB ebből
38-at tudott támogatni. A legalacsonyabb ösztöndíj 2000 Ft, az átlagos
ösztöndíj pedig 6723 Ft lett.

Rendszeres közéleti
ösztöndíj

Ebben a félévben az eddigieknél
kevesebben adták be a pályázatukat erre az ösztöndíjra, mindössze
három pályázat érkezett, mindhárom csoportos volt. Az Ösztöndíjbizottság úgy döntött, hogy valamennyit támogatja, ezzel 21 TTK-s
hallgató közéleti tevékenységét
ismerve el.
Ebben a szemeszterben először
kerültek rendszeres pályázatok a
NEPTUN felületére, így most szembesültünk ennek a rendszernek az
előnyeivel és hátrányaival egyaránt.
A pályázóknak és a bírálóknak is
sok újdonságot jelentett ez a pályázási időszak, de mindenki jól vette az akadályt, és összességében a
NEPTUN is jól működött.
Ezzel azonban még nem ért
véget semmi, ugyanis a fellebbezéseket, és a korrekciókat folyamatosan
intézzük és az egyszeri és rendkívüli pályázatokat is bármikor leadhatjátok. Figyeljétek a ttkhok.elte.
hu oldalon az ösztöndíjakról szóló
híreket, és ha bármi kérdesetek van
keressetek bizalommal.
Miklós-Kovács Janka
Szociális elnökhelyettes
ELTE TTK HÖK
szoceh@ttkhok.elte.hu
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Hallgatói közélet

Mentorélmények
Amikor 2013 februárjában találkoztam a mentorjelentkezés plakátjával a Lágymányosi Campus Déli
tömbjének egyik faliújságján, rögtön
tudtam, hogy elérkezett az idő a cselekvésre! Mindig is olyan embernek
tartottam magam, aki szeretne valamit
tenni a hallgatókért. Egy év tapasztalatából elmondhatom, hogy Karunkon erre a mentorság az egyik legjobb
lehetőség. Első körben részt vettem
az egyik bevonó-előadáson, ahol a
korábbi mentorok megismertettek a
rendszerrel, megosztották velünk a
tapasztalataikat. Ezután döntöttem a
jelentkezésem leadása mellett.
Hamar bebizonyosodott, hogy
a mentorrá válás nem olyan egyszerű, mint amilyennek tűnik. A képzés során felkészítő előadásokon

kell részt venni a hallgatókat érintő
témákban, pl. szociális-, tanulmányi-, tudományos-, kollégiumi- vagy
sportügyekben. Ezután kerül sor a
mentorteszt megírására, ahol számon kérik az elhangzottakat. Az
írásbeli eredmények közzétételét
követően személyes elbeszélgetés
következik, amit egy mentorhétvége
és egy mentorkirándulás egészít ki.
Utóbbi eseményeken a csapatépítés
játssza az elsődleges szerepet, így
sok új emberrel ismerkedhetsz meg
és köthetsz barátságot. Akik végül
mentorok lesznek, azok augusztus
elején, egy tábor során kapnak további felkészítést, illetve felfegyverkeznek a nyár végi gólyatáborokra, a
gólyák fogadására is.
A felvételi ponthatárok kihirdetésével megtörténik a gólyákkal való
kapcsolatfelvétel; a gólya-mentor

találkozókon át, a gólyatáborokon
keresztül egészen a beiratkozás napjáig. Az őszi félévben már a mentor alakítja a kapcsolatát a gólyákkal. Egyedül a hozzáállásától függ,
hogy szervez-e közös programokat
(pl. korrepetálást, város-felfedező
túrákat), vagy sem. Ugyanakkor
továbbra is elérhetőnek kell lennie,
hiszen az első félév vizsgaidőszakáig még számtalan kérdés érkezhet
az elsősöktől. A munkát végül egy
kérdőíves felmérés (Mentori Munka Gólyák általi Véleményezése - az
OMHV kérdőívekhez hasonlóan) és
annak eredményhirdetése zárja, ahol
megtudhatod, hogyan is értékeltek
téged a gólyáid, hogy jól végezted-e
a munkádat. Egy év távlatából szemlélve biztos, hogy nagy élményekben
lesz részed és megéri jelentkezned!
Egy Mentor
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Sport
Sportprogramok hegyén-hátán!
Tavaszindító sport kavalkád a
BEAC-on és a kollégiumokban
Ha március, akkor tavasz, ha tavasz, akkor jó idő, ha jó idő, akkor
pedig irány mozogni egyet! Ugyan még nem a szabadtéri sportprogramok állnak a következő két hét középpontjában, de megadják a hangulatot a tavaszi félév elején, hogy utána is hasonló kedvvel mehessünk
futni, vagy rúgni a bőrt.

Lágymányosi Bajnokság –
szombat is meccsnap!
Nevezés: március 7-ig
Kezdés: március 17.
A BEAC még mindig várja a csapatok jelentkezését a Lágymányosi Bajnokságra! Most tavasszal kibővítették
a keretet, szombaton is lesznek bajnoki
fordulók (csak D-ligás meccsekkel), így
még több csapat vehet részt a féléves
küzdelemben. Mivel a D-liga az ún.
kezdő csapatoké, így ezzel a gólyákat
fokozottan szeretnék ösztönözni a nevezésre. Tehát március közepétől minden
héten hétfőtől szombatig lesznek mérkőzések, melyekre a szurkolókat is várják
szeretettel. Ahogy az már megszokott,
a Bogdánffy úton hétfőtől csütörtökig, a
KCSSK-ban hétfőtől péntekig és a Mérnök utcában szombaton vannak bajnokságok. A játékosok pedig feljegyezhetik
és nyomon követhetik saját statisztikájukat a www.sportwavez.com-on, illetve
a folyamatosan frissülő www.elteonline.
hu/sport/lagymanyosi-bajnoksag oldalon.
Ha gondolkoztok még a jelentkezésen, itt egy kis kedvcsináló az egyik
szervezőtől, Kis Róberttől, aki egyben
a TTK egykori sportbiztosa:
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Magáról a bajnokságról alkotott
véleménye egy mondatban:
„Jó ide tartozni! Ha valaki egyszer
rákap, nehezen szokik le róla.”
„Játékosként legalább 4-5 éve, szervezőként igazából szűk egy éve dolgozom a bajnokságnál. Miért jó jönni?
Egyfelől a baráti kapcsolatok megőrzéséről szól, ami az egyetemen kialakul,
vagy ami az egyetem előtti időkben
volt, azt tovább lehet erősíteni akár a
futballpályán is.”
Robi a hangulatról is mesélt:
„Inkább békésebb, nyugodtabb.
Nem az a célja, hogy vérre menő küzdelmek legyenek. Persze az A-ligában
nagy respektje van a bajnoki címnek, de
a lentebbi ligákban nem ez adja meg a fő
motivációt. A cél, hogy eljöjjenek ne csak
akár az egyetemi időkben, hanem mint
én is, most már nem vagyok egyetemista,
mégis visszajárok. Néhány barátommal
jóformán már csak úgy találkozom, hogy
összefutunk, lemegyünk, és utána még
tudjuk múlatni az időt 2-3 órán át”

Szurkolókról:
„Ilyen értelemben fejlődhet még a
dolog, de vannak egyes csapatok, akiknek

barátok, barátnők, ismerősök kilátogatnak. Valakinek van hangos szurkolótábora. Családias, baráti hangulatot kell megőriznie sokkal inkább, sem mint elmenni
a foci iparágnak számító része felé.”

Kárpát-medencei Egyetemek
Kupája, avagy a bajnokság indulása előtti fociparádé
Időpont: március 6-8.
Helyszín: Bogdánffy úti sporttelep
Hosszú hónapok szervezőmunkája
során a bajnokság indulásához is hangulatot adó KEK egy egész hétvégés
programmal várja a hallgatókat, nem
hallgatókat, játékosokat és szurkolókat
egyaránt. 16 határon inneni és határol
túli csapat fogja megmérettetni magát
péntek reggeltől egészen szombat délutánig. Az így is remek alaphangulatot az első Cheerleader Mefob fokozza tovább, melynek szintén a csarnok
ad otthont. Az ELTE-t a tornán főleg
jogász hallgatókból álló NSZK csapata, az őszi lágymányosi bajnokság 2.
helyezettje képviseli majd, név szerint:
Árendás Tamás, Bánk Levente, Farkas Márton, Kulcsár Ádám, Molnár
Roland, Nagy László, Nyitrai Tibor,
Soltész Levente, Szabó György, Váczi
Márk, Zimmermann Zoltán. Ha tehetitek, szurkoljatok nekik a pályán, hiszen
a remek hangulatot többek között ők
fogják garantálni!
A KEK-en résztvevő csapatoknak
üzent a rendezvény egyik fővédnöke,
Csányi Sándor, az MLSZ elnöke:
„Elfogultság nélkül állítom: a futball
a világ legcsodálatosabb játéka! Alkalmas arra, hogy kitartásra, versengésre,
sportszerűségre, fegyelemre, közösségi
gondolkodásra nevelje az embereket,

PublishOrPerish
úgy hogy eközben barátságok jönnek
létre. Ez különösen jelentőségteljes pillanat a szórványban, határainkon túl élő
honfitársaink esetében, akik így szervesen kötődnek a magyar társadalomhoz, nemzethez. Fontosnak és a támogatásunkra érdemesnek tartom, hogy
az esemény szervezői nem feledkeztek
meg a határon túl élők bevonásáról sem.
Ezen rendezvényeken a magyar mellett
a futball is közös nyelv.”
Bővebb információk: www.kek.elte.hu

KUK sportnap
Időpont: március 11.
Helyszín: ELTE Kerekes Kollégium,
Bp. 1135, Kerekes út
Ha eddig távolinak érezted magadtól a sportot, most akár a szobádba is
beköltöztetik számodra a Kerekes úti
kollégium legmozgalmasabb napjának
szervezői! A II. Kerekes Sportnap alkalmával március 11-én az egyetemi sport
beköltözik a Kerekes úti ELTE kollégiumba egy fergeteges sportnap erejéig. A
rendezvényen való részvétel mindenki
számára ingyenes.
Tervezett programok: (17.00-21.30-ig)
- Alakformáló aerobik, akrobatikus- és táncórák
- Erő- és állóképesség fejlesztő
órák: TRX, Kettlebell
- Küzdősport és harcművészeti
edzések
- Sportbemutatók
További információkért kísérd
figyelemmel a kolis sportnap Facebook
eseményét!

Sakk MEFOB
Nevezés: március 6-ig a sakkmefob@
bcehok.hu e-mail címen
Időpont: március 8.
Helyszín: Corvinus E épülete
Eddig vártál a lehetőségre, hogy
megmutathasd, milyen jól bánsz a bábukkal? Egyetemen, vagy főiskolán tanulsz,
és szívesen mattod adnál valakinek, vagy
egyszerűen csak kipróbálnád magad, felelevenítenéd tudásod? Esetleg kíváncsi
vagy hogyan néz ki egy sakk szimultán
egy igazi nagymesterrel, vagy találkoznál
Dj. Dominque-kal és Szávay Ágnessel?
Akkor pontosan Neked szól az egyetemifőiskolai sakkbajnokság március 8-án a
Corvinus E épületében! További információk: http://www.mefs.hu/esemenyek/
versenysport/sakk-mefob-2014
Zakariás Barbara (Zaki)
TTK HÖK sportbiztos
sportbiz@ttkhok.elte.hu

Tudománymetriai mérőszámok 2.
A TTK Kari Könyvár cikksorozata
Az eddig ismertetett mérőszámokon kívül, - azok kiegészítéseként, vagy gyengeségeinek kiküszöbölésére - további mérőszámokat
is használnak. Ahhoz, hogy minél árnyaltabb képet, pontosabb eredményt kapjunk, érdemes több mutatót is figyelembe venni egy-egy
kutatói teljesítmény értékelésekor.
Ezek a mérőszámok a kutató produktivitásának mérésére alkalmasak, de
ismeretük nélkül az intézményi, kutatóintézeti, vagy országos kutatás teljesítményének vizsgálata, vagy azok összehasonlítása is nehezebb lenne.
g-index: Leo Egghe 2006-ban a h-index továbbfejlesztéseként hozta létre.
A g-index az a legmagasabb n,
amelyre igaz, hogy a szerző legidézettebb
n számú tanulmányának együttesen legalább n2 hivatkozása van.

e-index (Chun-Ting Zhang, 2009):
Az adott h-index eléréséhez minimálisan
szükséges hivatkozások számát meghaladó hivatkozásokat méri. A h-index
megállapításához felhasznált n számú
legidézettebb publikációra kapott összes
hivatkozás számából kivonják az n négyzetét, majd a maradékból négyzetgyököt
vonnak.
i10-index: Az i10-index azoknak a
tanulmányoknak a száma, amelyekre
egyenként legalább 10 hivatkozás történt.

A g index „örökölte” a h-index minden jó tulajdonságát, de jobban súlyozza
a nagy idézettségű cikkek szerepét. Példa:
individual h-index: A h index értékét osztják a h index értékének alapját
képező dokumentumok szerzőszámának átlagával, így korrigálva a társszerzői
hatást. Mivel az átlag szerzőszám tudományterület függő, az individual h index
a különböző tudományterületek összehasonlítására is alkalmas.
Normalizált h-index. (hInorm): a
dokumentumok idézeteinek számát osztják a közlemény szerzőinek számával és
a h index mintájára határozzák meg az
értéket.
contemporary h-index: A közlemény
korával összefüggő súlyozással számol
minden egyes idézett közleménynél.
Kisebb súlyozást kapnak a régebbi
közlemények:
• a számítás évében publikált közlemény idézeteinek számát 4-gyel szorozzák,
• a számítás előtti 4. évben publikált
közlemény idézeteit 1-gyel szorozzák,
• a számítás előtti 6. évben publikált
közleményt 4/6-dal szorozzák, majd a h
index mintájára határozzák meg az értéket.

Hol találhatjuk meg ezeket a mérőszámokat, ha nem mi szeretnénk kiszámolni őket?

Publish or Perish (PoP)
A szoftvert Anne-Wil Harzing, a University of Melbourne menedzserképző
tanszékének professzora fejlesztette ki,
amikor egy pályázatot nem sikerült megnyernie. Újabb pályázata, melyet a PoP
segítségével készített tudománymetriai
elemzéssel támasztott alá, már sikeres lett.
A PoP-program szabad hozzáférésű. Előnye, hogy a Google Scholar adatbázisát
használja, amely szintén szabad hozzáférésű, és egyre több publikációt tartalmaz.
A program a szerző honlapjáról
(http://www.harzing.com/pop.htm) tölthető le.
Irodalom:
Az indexek magyarázatának
forrása: http://itk.iti.mta.hu/kecskemeti/
tudomanymetria.html
Lövei Gábor, Elek Zoltán: A tudományos cikkek értékelésének demokratizálása. A Publish or Perish program használatáról és előnyeiről. Magyar Tudomány,
2013. (7) 860.
Hegyi Judit
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Startup
ReCreativity

Mi segített elmozdulni a holtpontokról?

Kreatív újrahasznosítás és képességfejlesztés

A mi foglalkozásainkon, műhelymunkáinkon és tréningjeinken a résztvevők létrehoznak valamit, így az
alkotási folyamat, az emberek, az hogy
van egy kézzelfogható valami, ami ott
helyben létrejön, és láthatod,érezheted,
nagyon sokat segít.

Földi Barbarával beszélgettünk, aki a ReCreativity társalapítója, több sikeres nemzetközi pályázat írója, az ELTE PPK
egykori hallgatója. Társaival, Sipos Annával és Varga Júliával
hozták létre a cégüket, ami a kreatív újrahasznosítás segítségével fejleszti a programon résztvevők kommunikációs, prezentációs képességeit.
Társalapítója vagy a ReCreativitynek,
mennyire köthető ez a tanulmányaidhoz?
Van ahol nagyon erősen és van
ahol egyáltalán nem. Az ELTE PPK-n
tanultam felnőttoktatást és kulturális managamentből diplomáztam.
A tanulmányaimban folyamatosan
egyre közelebb kerültem ahhoz, amit
ma a ReCreativity jelent, azonban a
legfontosabb momentuma az ELTE-n
eltöltött éveimnek, hogy megismerkedtem Sipos Annával, aki társalapítója a ReCreativitynek.
Már a gimnázium alatt is hasonló dolgokkal foglalkoztál, ugye?
Igen, már egészen kiskoromban
sokat varrtam és ragasztgattam, a
gimnáziumban elkezdtem különféle
programokat szervezni a diák önkormányzatban és az Egyesek egyesületénél, ahol önkéntesként tevékenykedtem. Sokat dolgoztunk külföldön
is, angol nyelvi környezetben, ahol
láttam, hogy hogyan működnek a
különböző programok. Úgy gondoltam, hogy ilyeneket én is létre tudnék
hozni itthon, ami felhasználja a kreatív újrahasznosítás gondolatát, és ezt
eszközként használja fel arra, hogy
a résztvevők képességeit fejlessze.
Ebből, és az egyetemi tanulmányainkból nőtte ki magát a ReCreativity
tréningprogramja.
Hogy alakult ki a csapat?
Már említettem, hogy Sipos Anna
barátnőmet az egyetemen ismertem
meg; ő is felnőttoktatást végzett a
PPK-n, mesterszakon. Ő sokkal precízebb és pontosabb, mint én, így
remekül kiegészítjük egymást. Vele
egyébként már az Egyesekben is együtt
dolgoztam, ott külföldi projekteken
tevékenykedtünk közösen. Így adva
volt, hogy a ReCreativityt is együtt
hozzuk létre. Van egy harmadik tagja
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is a csapatnak ő Varga Júlia, aki szintén az ELTE PPK-n végzett, azonban
most nem aktív tagja a csapatnak, mert
egyébként ő írással is foglalkozik.
Neked kellett a többieket rábeszélni a
ReCreativityre?
Senkit nem kellett rábeszélni semmire, mert volt egy nagyon sikeres,
nemzetközi program, ami miatt úgy
döntöttünk, hogy ez az, amivel nekünk
foglalkoznunk kell. Egy kis előkészítést
követően mindhárman felmondtunk
addigi munkahelyeinken és elkezdtünk dolgozni a ReCreativityn. Fél évre
rá megalakult a társadalmi vállalkozás.

Hogy kell elképzelni egy ilyen műhelymunkát?
A kreatív újrahasznosítás eszközével fejlesztjük a résztvevők képességeit. A foglalkozások lehetnek
pár órásak, vagy akár 10 naposak
is, mindkettőnél nagyon fontos az,
hogy a résztvevők létrehoznak valamit. A célcsoportunk inkább a fiatal
felnőttek, de idősebbekkel és fiatalabbakkal is dolgozunk együtt rendszeresen. A gyerekek azért is különösen
fontosak, hiszen náluk még nagyon
fontos a szemléletformálás.
Ami még fontos, hogy a műhelymunkák során a résztvevők csapatban
dolgozhatnak, így sokkal inkább felszínre kerülnek a személység jegyeik, hatással vannak egymásra is, és a
csapatban való együttműködés mellett
javulnak a prezentációs, kommunikációs képességük is, így sokkal inkább
érvényesülni tudnak később a való
életben.
Mi volt a legfontosabb visszajelzés
számodra?

Voltak mélypontok a félév alatt?
Sok ilyen volt, de akikkel találkoztunk ez idő alatt, mind bátorítottak, hogy ne adjuk fel. A bürökráciát
kezelni volt a legnehezebb a félév
alatt, amíg létrehoztuk a céget.Ügyvédet találni, átnyálazni a hatályos
szabályokat. Persze az indulótőkét
összehozni is legalább ilyen nehéz
volt. Utólag elmondhatom, hogy
nagyon sikeresen megugrottuk ezeket
az akadályokat, de ott, akkor, nagyon
kilátástalannak láttuk az egészet, de
szerencsére nem adtuk fel.

Egy olyan résztvevőtől jött, aki úgy
jött el a programra, hogy ő nem kreatív és nem tud alkotni sem. Ez egy
többnapos foglalkozás volt, ami alatt
gyerekeknek is továbbadtuk azt, mindazt, amit tőlünk megtanultak. Erre az
utolsó nap került sor, és a résztvevő,
miután tartott egy foglalkozást a gyerekeknek, odajött hozzám, hogy ez volt
élete legjobb 45 perce.
Mik a további céljaitok?
Létre szeretnénk hozni egy
stúdiót, ahol olyan közösségi teret
alakítanánk ki, ahol meg tudnánk
tartani a foglalkozásainkat, illetve
szeretnénk, ha ez egy olyan befogadó tér is lehetne, ahová fiatal vállalkozókat is vendégül tudnánk látni.
Nekik az ötleteik fejlesztésében szeretnénk segédkezni és azt is szeretnénk, hogy nekik ne kelljen fizetni
ezért a programért.
Törceee

Erasmus
Erasmus pályázás 2014/2015
Ki, mikor, hova, hol, hogyan pályázhat?
A 2014-es évvel elindult az új hét éves Erasmus ciklus, Erasmus+
néven. Ez az Európai Unió új programja, amely több, jelenleg futó
programot egyesített; oktatást, képzést, ifjúsági területet és sportot
is magába foglalva, ezáltal több, eddig külön futó ösztöndíj (pl.:
Leonardo, Comenius) is beintegrálódott.
A pályázás feltételei az eddigi
évekhez hasonlóak, néhány változtatás történt csupán. Képzési szintenként 12 hónapot tölthettek külföldön
az ösztöndíj keretében, és eltörölték
azt a kitételt, hogy csak olyan hallgató jelentkezhet, aki korábban nem
vett részt az Erasmus programban.
Pályázni részképzésre és szakmai
gyakorlatra, vagy akár a kettőt kombináló programra is lehet. Részképzésnél minimum 3, maximum 5, szakmai gyakorlatnál pedig
minimum 2, maximum 5
hónap pályázható (ami
az utóbbi esetében a nyári időszakra is eshet). A
részképzésekhez a fogadóintézményeket megtalálod a Neptunban
az Ügyintézés/Erasmus
menüpontban. Az aktív
pályázási időszak melletti pluszjelre kattintva
kiválasztható a választott ösztöndíj
típusa. Szakmai gyakorlat esetében új
kitétel, hogy a fogadó ország munkaügyi szabályainak megfelelő főállású
heti óraszámban dolgozzon a pályázó
(ez általában heti 35-40 órát jelent).
Erre konkrét tevékenységi tervvel
lehet pályázni, és fogadóintézményt
minden jelentkezőnek magának kell
keresnie.
Fontos, hogy a kint tartózkodás
ideje alatt itthon is aktív hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezni. A külföldön teljesítendő kreditszám átlagosan 20-30 kredit között van, az itthoni
tanulmányok könnyítésére pedig az
egyéni tanrend kínál megoldást.
Az elnyerhető ösztöndíj összege
célországtól függően egységesen van
meghatározva, ez az összeg részképzés esetén 5-4- vagy 300 euró, szakmai gyakorlatnál pedig 100 euróval
több. Mivel ez az összeg nem minden
esetben fedezi a kint tartózkodás teljes költségét, a szociálisan rászoruló

hallgatók kiegészítő támogatást kaphatnak. Ennek a pályázati kiírását az
EHÖK fogja közzétenni a nyár folyamán, a pályázati határidő pedig várhatóan 2014. szeptember vége lesz.
A pályázás idén a TTK-n már teljes mértékben a Neptunban történik,
a papíros leadás megszűnt. Részképzés esetén minimum 1, maximum 3
partnerintézményt lehet megjelölni.
A pályázathoz csatolandó dokumentumok részképzés esetén: önéletrajz,

tanulmányi terv és motivációs levél
(minden dokumentum magyarul és
angolul vagy a tanulmányok nyelvén), nyelvvizsga bizonyítvány,
valamint szükség esetén letelepedési/tartózkodási engedély másolata.
Szakmai gyakorlathoz szükséges a
részképzéshez említett dokumentumokon kívül még: a tervezett tevékenység leírása (magyarul és idegen nyelven) és a fogadónyilatkozat
a gyakorlati intézménytől (idegen
nyelven).
A pályázatokat legkésőbb március 12-én éjfélig lehet leadni, a
határidő meghosszabbítására nincs
lehetőség. A hiányosan vagy hibásan
leadott pályázatok automatikusan
elutasításra kerülnek. A benyújtott
pályázatokat a kar vagy intézet/tanszék által felállított szakmai bizottság bírálja el legkésőbb április 11-ig,
a végleges intézményi döntés pedig
várhatóan május elején derül ki. Az
elbírálás szempontjai a tanulmányi

eredmények mellett például a szaknyelvi ismeret, szakmai tájékozottság
és aktivitás, kiválóság vagy egyéb
jelentős szakmai teljesítmény, HÖK
vagy egyéb szervezetben végzett
tevékenység, hozzánk érkező külföldi hallgatók mentorálása. A beadott
pályázatok közötti rangsor felállítását
megkönnyebbítő pontrendszer elérhető a Hallgatói Önkormányzat honlapján csatolva a pályázás menetét leíró
oldalon. Az önéletrajzban feltüntetett
tevékenységekről minden esetben igazolást kell feltölteni, különben nem
vehető figyelembe a bírálás során. A
bírálat során előnyt élveznek azok a
hallgatók, akik még nem vettek részt
Erasmus programban.
Azok a hallgatók, akik nem kapnak ösztöndíjat, de kiutazásra jelöltettek, ösztöndíj nélkül, ún. label státuszban is kiutazhatnak. E státus�szal mentességet élveznek a fogadó
intézmény számára fizetendő tandíj,
regisztrációs díj, vizsgadíj, laboratórium használati díj, vagy könyvtár
látogatási díj fizetése alól,
külön ösztöndíjat azonban nem kapnak.
A pályázás menetéről bővebb információt a
HÖK honlapján a Külügy
menüpontban (ttkhok.
elte.hu), vagy a Tudományszervezési és Egyetemközi Kapcsolatok osztályának
honlapján (teo.elte.hu) találhatsz, az
elbírált pályázatok sorrendje is várhatóan ezen az oldalon lesz megtalálható. A TTK kari Erasmus koordinátora Demeter Mária, bármilyen
pályázással kapcsolatosan felmerülő
kérdéssel, problémával őt kell keresni
(demetermaria@teo.elte.hu).
Miért érdemes pályázni? Ki ne
akarna néhány hónapot, vagy akár
fél évet külföldön tölteni egy másik
ország és a mienktől merőben eltérő
kultúra megismerésével? Ha ez az
életre szóló élmény még a jövendőbeli szakmáddal is átfed, végképp
csábító ajánlat lehet. Érdemes jól
átgondolni az utazást, összeszámolni a krediteket, utána nézni, melyik
egyetemnek mik az erősségei, hova
érdemes menni a te konkrét érdeklődési köröddel. Egy ilyen kirándulás
mindenkinek életre szóló élményt
jelenthet!
Koczur Szilvia
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Tudósítás
ELTE Innovációs Nap 2014
Tudományos rendezvény a Gömb Aulában
Február 26-án már nyolcadik alkalommal rendezte meg az ELTE
Pályázati és Innovációs Központja a hasonló nevet kapó Országos
Innovációs Napot. A résztvevők egész nap előadásokon és díjátadón
vehettek részt, valamint a kiállított standoknál minden, a témát érintő kérdésükre választ is kaphattak.
Az Északi Tömb Gömb Aulájában
összegyűlteket Dr. Mezey Barna rektor
köszöntötte, majd kezdetét is vehették
az első szekciós beszédek, amelyek cikkem fő témáivá váltak.
A délelőtti program elnöke Szabó
Gábor, a Szegedi Tudományegyetem
rektora volt. Az előadások témái a K+F
támogatások az új tervezési ciklusban,
Horizon 2020, OP-k és intézményi változások köré tömörültek.

Startup Credo
Nikodémus Antal az Innovációs és
K+F Főosztály vezetője az ELTE szerepe a Startup Credo megvalósításában
címmel szólalt fel (Alcím: A Budapest
HUB munkacsoport és a Startup Credo).
A zárójelben megnevezett szakpolitikai
dokumentumot próbálta abban a rövid
időben kifejteni, megmagyarázni, amely
rendelkezésére állt. A credo ugyebár
hitvallást jelent, amelynek eredeti zsidó-keresztény alapja nagyon fontos az
előadó szerint, ennek a tradíciójára kell
építeni. Ebben összesítik mondanivalóikat az alkotói. Az innovációs politika pedig ezt szeretné kifejteni. Ahhoz,
hogy ez működjön, világszínvonalú
egyetemekre és jól működő adminisztratív környezetre van szükség.
A kérdés az, hogy minimum regionális szintű startup-ban (új, induló innovatív vállalkozások) tud-e részt venni a
városunk. A Budapest HUB munkacsoport négy fő alapja, alakítója: az oktatás
és képzés, a támogató környezet, a támogatáspolitika, az adók és dereguláció.
Nikodémus Antal zárásképp felsorolta azokat a támogatásokat, amelyek az ELTE-t érintik. Elmondta, hogy
az egyetemünk kiválóság jellegére
nagyon építenek, a cél, hogy világszínvonalú közép-európai egyetem legyen.
Az egyik legfontosabb az informatika
képzés. Az előadó végezetül megnyugtatta a hallgatóságot, hogy tulajdonképpen az ELTE már 2020-ig lényegében teljesítette az elvárásokat.

48. félévfolyam 3. szám
2014. február 26.

Innovációs uniós források

A következő felszólaló Csepreghy
Nándor helyettes államtitkár (Miniszterelnökség) volt, aki a 2007–2013-as
időszak eredményeiről, tanulságairól, valamint a 2014–2020-as időszak célkitűzéseiről beszélt. Először
is felsorolta azokat a számadatokat,
amelyek jellemezték a 2007–2013-as
korszakot, bevételeket, kiadásokat.
Az ország összesen 8200 Mrd Ft-ot
kapott pályázatok útján, amelynek
eddig még csak a 24%-át használta
fel. A cél, hogy a többi is felhasználásra kerüljön, hiszen ennek a pénznek a
segítségével előrébb járhatnánk mind
a gazdaségi fejlesztésekben, mind a
tudományos kutatások terén.
A célkitűzések közt szerepelnek
még a következők is: a mukaképesek
75%-a dolgozzon, a korai iskolaelhagyók száma 10%-ra csökkenjen,
a szegénységben élők számának
450 000-rel való csökkentése, az energiahatékonyság 10%-os növelése, a
GDP 1,8%-ának kutatás fejlesztésre
fordítása. A következő hét évben a
K+F-re 600 Mrd Ft áll a rendelkezésére
az országnak. A kormány úgy döntött,
hogy 2014 januárjától egy teljesen új
K+F-i programba kezd. Ez a remények
szerint hatékonyan fog működni.
Ahhoz, hogy mindezt elérjék
partnerségre van szükség, amelynek
két szakasza van. Az első: az ágazati stratégiák kidolgozása és a társadalmi egyeztetés. A második: A
Partnerségi Megállapodás szakmai
konzultációja. Utóbbi Brüsszelbe való
benyújtásának a határideje áprilisban
lesz, de Magyarország már kész is
van vele. Az előadó szerint az EU-s
pályázatokban gyorsabbnak és hatékonyabbnak kell lennünk. Beszédét
biztató szavakkal zárta, mondván,
mindent megtesznek annak érdekében, hogy Magyarország jobb helyzetbe kerüljön a pályázatok révén a
kutatások és egyéb fejlesztések terén.

Startup Újbudán

Hoffmann Tamás, Újbuda polgármestere sajnos nem tudott részt venni a rendezvényen, de az előadását
így is megtartották, melynek témája
a startup program bemutatása volt.
Természetesen Újbudára koncentrálva, amely Budapest legnagyobb
kerülete, az innováció szempontjából
pedig fontos a sokszínűsége. A kerület önként vállalt feladatai közé tartozik a közel 40 000 főnyi nyugdíjas
bevonása a programszervezésbe. Ez a
60+-os projekt is innovatívnak számít.
Ezen kívül közel 40 000 vállalkozás
is található Újbudán. Hét felsőoktatási intézménnyel is dicsekedhetnek.
A kerületi fiatalok bevonása a programba ugyanolyan fontos, mint az
időseké, például próbálják elérni azt,
hogy az új vállalkozók befogadják a
hallgatókat. Ez persze főként partnerfüggő. A fő cél: egy önfenntartó
közösség kialakítása.

Horizon 2020
Az I. szekció utolsó előtti előadását Csuzdi Szonja, főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Innovációs
Iroda) tartotta meg, aki a Horizon
2020-at mutatta be. Ez a program az
Európai Unió kutatásra és innovációra szánt finanszírozási formája, egy
újabb pályázati lehetőség Brüsszel
felé. A beszélő szavaival élve, semmi
plusszot nem kell mutatni, csak jól
kell szerepelni, hiszen ez a program
a kiválóság alapján működik.
A rövid bevezető után Csuzdi
Szonja összefoglalta a Horizon
2020-at a Többéves Pénzügyi Keretben (MFF). A fő kihívások ebben a
témában a pénzügyi és gazdasági
rendszer stabilizálása, valamint a
gazdasági növekedés lehetőségének
biztosítása.
Ez egy egységes keretprogram,
amely három korábbi kezdeményezés (FP, CIP, EIT) integrálásával jött
létre. Minden téren nyitott a felsőoktatásban résztvevők számára.
A hangsúly a társadalmi kihívásokon van, az Unió népességét érintő
problémákon, mint az egészségügy, a
közlekedés vagy épp a tiszta energia.
A Horizon 2020-szal Brüsszel
egy egyszerűbb adminisztrációt, és a
támogatásokhoz való gyorsabb hozzájutást ígér.
A program három alappillére:
a kiváló tudomány, az ipari vezető

Tudósítás
szerep (kockázat-finanszírozáshoz
jutás, innováció a KKV-ban, vezető
szerep az alap és ipari technológiák
körében) és a társadalmi kihívások
(egészségügy, közlekedés, energia, éghajlat változás, widening
participation szekció). A költségvetésben is ez a három terület áll
az élen.
Innen kerülnek felhasználásra az
Európai Innováció és Technológiai
Intézet pályázatai is. Csuzdi Szonja
szintén biztatóan zárta előadását,
felsorolva az élen járó egyetemeket, amelyek között természetesen
szerepel az ELTE, a BME, a KözépEurópai Egyetem valamint a Szegedi
Tudományegyetem is.
Csuzdi Szonja után Mészáros
Csaba (EVOPRO) következett, aki
Az állami innováció, mint a 2014–
2020-as növekedés egyik motorja
címmel szólalt fel.
Az I. szekciót kérdések és válaszok követték, majd jött a kávészünet. Természetesen mindegyik előadó interjút is adott beszédei után
szinte rögtön, így azokat vissza is
lehet nézni a világhálón.

II. szekció
A II. szekció elnöke az ELTE
PIK igazgatója, Antoni Györgyi volt.
A téma a kutatási eszközök és partneri lehetőségek volt. Az előadók közt
szerepelt Szabó Csaba (ELTE TTK
Központi Kutató és Műszer Centrum)
és Keserű György (az MTA Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója), aki az egészség- és anyagtudományi kutatásokról beszélt az
érdeklődőknek.
Ezután következtek a díjkiosztások. Az ELTE Innovatív Kutató díjat
idén Palotai Zsolt nyerte el, aki az ELTE
Informatikai Karának a tudományos
munkatársa. Elfogadott nemzetközi
szabadalommal is rendelkezik az ELTE
K+F munkájából, amelynek címe: Párhuzamos adaptív jelfeldolgozás. Az ELTE
Hallgatói ötletpályázat első három
helyezettje: Bagi Péter egy 3D sudoku
játék koncepciójával, Száz Dénes a
Dunavirág ökoprojekttel, és a harmadik
legjobb ötlet Gyöngyösi András Zénó,
Molnár Csilla és Weidinger Tamásé lett,
a Szél és napenergia előrejelzések fejlesztése és alkalmazása ipari partnerek számára
című pályázatukkal.

Záróakkord

Az ebédszünet után következett a
zárórész, a III. szekció, melynek elnöke
szintén Antoni Györgyi volt. A téma
pedig: Hogyan lesznek sikeres vállalkozásaink? Fókuszban a startup-ok. Volt itt szó
a Kitchen Terminálról, a Business Works
Hungary KFT-ről, Design Terminálról.
Emellett még előadott Prof. Horváth Zoltán is, az EIT ICT Labs Budapest vezetője,
az ELTE IK dékánja is. A rendezvényt
kötetlen beszélgetés zárta.
Nagyon tanulságos nap volt ez az
innováció szempontjából. Sokat tanulhattunk még ezekből a, sajnos az időkorlátok miatt rövidre sikerült előadásokból is. Az mindenképpen megnyugtató, hogy szinte mindegyik szereplője a
napnak bíztatóan néz előre a jövőbe, és
állításuk szerint mi is nyugodtan megtehetjük ezt, hiszen a 2014-es évtől kezdve
hatékonyabb napok jönnek. Változnak
a pályázati kiírások, adminisztrációik, több időt és pénzt tud szánni majd
az ország a fejlesztésekre, amelyekben
az egyetemek az első helyeken állnak.
Reméljük a most kezdődő hét éves ciklusban megvalósulnak ezek a tervek.
Szalai Evelin
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AZ EÖTVÖS JÓZSEF COLLEGIUM ORIENTALISZTIKA MŰHELY SZERVEZÉSÉBEN

V. „KÖZEL, S TÁVOL” ORIENTALISZTIKA KONFERENCIA
2014. MÁRCIUS 6–9., EÖTVÖS JÓZSEF COLLEGIUM (1118 BUDAPEST, MÉNESI ÚT 11–13.)

ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ: 2014. MÁRCIUS 6. CSÜTÖRTÖK 9.00
A KONFERENCIÁT KÖSZÖNTI HORVÁTH LÁSZLÓ, A COLLEGIUM IGAZGATÓJA
A RENDEZVÉNYT MEGNYITJA
DEZSŐ TAMÁS, AZ ELTE BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR DÉKÁNJA
HAMAR IMRE, AZ ELTE BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TÁVOL-KELETI INTÉZET IGAZGATÓJA

9.15

M ÁRCIUS 6. C SÜTÖRTÖK
BELSŐ-ÁZSIA KORSZAKAI
SZEKCIÓVEZETŐ: BIRTALAN ÁGNES
SZÓTÉR KRISZTINA Korszakolási lehetőségek a burját Ažarai
Büxe kultuszában

9.45

KÁPOLNÁS OLIVÉR A mandzsuk és a történelem

10.15
10.45
11.00
11.30
12.00
12.30

SZABÓ GERGELY A turáni gondolat – A turanizmus
magyarországi mozgalmának eszméje a XX. század első felében
SZÜNET
J.D. AMINA Középkori mongol temetkezések a korabeli latin
nyelvű irodalomban
EVGENIJA SHUBINA A Buddha életrajz jelentőségének
változása a mongol történeti művekben
Öt éve „Közel, s Távol” – Az Orientalisztika műhely és a konferencia
(visszaemlékezés)
EBÉDSZÜNET
A BUDDHIZMUSRÓL (ÉS) A BUDDHIZMUSSAL
SZEKCIÓVEZETŐ: MECSI BEATRIX

M ÁRCIUS 7. P ÉNTEK
UTAK INDIÁHOZ
SZEKCIÓVEZETŐ: NÉGYESI MÁRIA
VERTETICS M. BÉLA A nyolcas mint mágikus szám Indiában

MÁRCIUS 8. SZOMBAT
HITEK ÉS BIRODALMAK I.
SZEKCIÓVEZETŐ: HASZNOS ANDREA
KÖVI FRANCISKA Augustus és Egyiptom: A római kor kezdete

PÖLTL JÁNOS A catuskoti félreértett logikája

NAGY PÉTER Az uralkodói sírépítészet korszakai Marokkóban

BÁNYÁSZ KRISZTIÁN Siva

FINTA SZILVIA Világkorszakok szombatja

SZITÁR KRISTÓF Ind szövegek perzsanizált interpretációja

SZÜNET

SZÜNET
VÁRADI KATALIN Az 1871-es Pontus-konferencia eredményei
és következményei a korabeli élclapok tükrében

SZIVÁK JÚLIA A felosztás motívuma Móhan Rákés novelláiban

BARTHA BÁLINT Rouháni-korszak?

KOVÁCS MÁRTA A császári cím és India kérdése a brit kormány
politikájában 1876–77-ben
EBÉDSZÜNET
ECSET- ÉS TOLLVONÁSOK
SZEKCIÓVEZETŐ: IVÁNYI TAMÁS
OROSZI GYÖNGYI Az Ezeregyéjszaka és a görög regény
FARKAS JÁCINT A fogyatékosság megélésének dimenziói
kapcsolatának vizsgálata a klasszikus arab prózairodalom tükrében
MÉSZÁROS ÁGNES A magyarországi művészet történetének
PÉTER ALVAREZ A théraváda buddhizmus meditációs módszerei egy kevéssé ismert fejezete: XIX. századi orientális festőink
DÉNES MIRJAM, SZÁLKAI KINGA A „keleti nő” papíron és
KIRÁLY RÁHEL A tapasztalás minősítése
vásznon Vámbéry Ármin művei és korának orientalista festészete alapján
SZÜNET
SZÜNET

SZAKÁL KATALIN 9/11 reprezentációja keleti szemszögből
EBÉDSZÜNET
HITEK ÉS BIRODALMAK II.
SZEKCIÓVEZETŐ: NIEDERREITER ZOLTÁN
PINTÉR ANNA Istálló az isteneknek – Képi elemek a sumer és
akkád irodalmi szövegekben

M ÁRCIUS 9. V ASÁRNAP
JAPÁN ÉS A VILÁG
SZEKCIÓVEZETŐ: SZABÓ BALÁZS
HELFENBEIN KATALIN Világkorszakok – itt és most
SÁGI ATTILA A Kamigata nyelvjárás helyzete az Edo-kori Japánban
CSENDOM ANDREA A japán többségi társadalom és a kisebbségek ütközőpontjai: A buraku társadalmi réteg a középkortól napjainkig
SZÜNET
DOMA PETRA Matsui Sumako – Az új (színész)nő megjelenése
Japánban
TÓTH VERONIKA Válogatott Japonica az Osztrák Nemzeti
Könyvtárban
SIMON SZABINA Japán külpolitikai kapcsolatai a II.
világháborút követő két évtizedben
EBÉDSZÜNET

HORVÁTH MÁTÉ A kalifátus vezírjei – a vezírek kalifátusa: A
fátimida állam átalakulása a XI. században
SZÜNET

MÚLTAK, JELENEK, JÖVŐK
SZEKCIÓVEZETŐ: SALÁT GERGELY
HANÁK JÁNOS A hasznos „Más” – Ezra Pound és Kína, Kína és
Ezra Pound
HERCZEGH VIKTÓRIA A kutatás-fejlesztés szerkezete a múlt,
a jelen és a jövő Kínájában
HARTYÁNDI MÁTYÁS Tenyerünkben forgó égalatti –
Különutak a Zhou-kori kínai politikában
SZÜNET

15.15 ÓDOR MÁRIUSZ Buddhizmus a vállalatirányításban

DUDLÁK TAMÁS Nomádok és oszmánok – Toleranciától az
üldöztetésig?

KOREA HAGYOMÁNYA
SZEKCIÓVEZETŐ: CSOMA MÓZES
KOVÁCS RAMÓNA Pungsu – A feng shui hagyományának
szerepe és befolyása a koreai történelem korszakaiban

GÖNCZŐ LEVENTE A harmadik világból az elsőbe

15.45 SÁNDOR ZSOLT A meditáció az Iszlámban és a Buddhizmusban

SZVÉTEK ATTILA Az iszlám gazdasági gondolkodás fejlődése

SITKEI DÓRA A koreai Chuseok ünnepe régen és ma

KOVÁCS FERENC DÁVID A keleti rendszerek paradigmája a
16.15 hatvanas évek amerikai ellenkultúrájában

ÉVA ÁDÁM Az iszlám jog „magasabb célkitűzései” (maqasid al-shari’ah) KOVÁCS VERONIKA Koreai zsánerképek a XVIII–XIX.
Muhammad al-Tahir ibn ’Ashur modern kori szerző értelmezésében
században
ŐZE DÁVID Habib Bourguiba elnöki tevékenysége Tunézia francia
BUDINSZKY JÚLIA Nyelvváltozás tűzszünetben
gyarmati örökségének tükrében

13.30
14.00
14.30
15.00

16.45 SIPŐCZ DIÁNA GIZELLA A védikus nő a modernitásban

RADOS TAMÁS Szellemekkel suttogók – Holtidézés az ókorban

RIGÓ MÁRTA Hegemóniaváltás – Az amerikai korszak vége és a
kínai kezdete?
KIRÁLY PÉTER Északkelet-India migrációs dinamikája a modern
korban
TAKÓ FERENC Kína és az európai liberalizmus

facebook.com/kozelstavolkonf
facebook.com/kozelstavolkor
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Természet-Tudomány-Technika
A gyereksírás titka
Hisztis gének
Idegesítő kölykök a buszokon/villamosokon? Tűrhetetlen visítás
a szomszédból? Ezeket a fülsiketítő lármákat természetesen mindenki nehezen viseli. Ám elgondolkoztató dolog, hogy mitől lesz
már egy ilyen fiatal kis teremtmény is ennyire szörnyen ideges és
agresszív. Most erre kaphattok választ.
Nap, mint nap találkozhat és
találkozik is mindegyikőtök begőzölt, hisztiző, csapkodó és szüleinek
véletlenül sem szót fogadó gyermekekkel. Kívülről szemlélve általában
nem társítunk pozitív érzéseket az
ilyen jelenetekhez: a gyermek viselkedését helytelennek ítéljük meg; a
szülőt pedig sajnáljuk vagy enyhén
megszánjuk, amiért nem tudja irányítani saját csemetéjét. Pláne zavaró,
ha közeli környezetünkben történik
mindez; belegondolunk, hogy sosem
szeretnénk ilyen gyermeket.

Tehetetlen szülők és
szuperdadusok
Legrosszabb pedig mindenképpen
annak a párnak lehet, aki elszenvedi
mindezeket a megpróbáltatásokat.
Állandó lelki teher egy anyának és apának, ha a hőn szeretett apróság folyamatosan ellenkezik és agresszívan reagál
mindenre, feszültséget keltve ezzel saját
szülőjében.
A legtöbb esetben
pedig a szülők is belefáradnak a helyzetbe,
mert tehetetlennek érzik
magukat. Ennek okán
számos televíziós sorozat, blog, könyv és egyéb
alkotás született a témában a megfelelő nevelési módszer megtalálása
érdekében. Bizonyára
mindenki találkozott
már a Szuperdada, Szuperdadus és más hasonló
sorozatokkal, amelyek lényege abból állt,
hogy a kezelhetetlen kiskorúakat egy
nevelőnő vette szárnyai alá, majd ennek
hatására szempillantásra megszűnt a
probléma. Ez talán kicsit nevetségesen
is hangozhat – túl egyszerű – és természetesen számos esetben nem is hozott
sikert. De mi van ezekkel a gyermekekkel? Tényleg annyira tehetetlen a szülő?
Ki a hibás?
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Hiszti-gének és a környezet
Sokakat foglalkoztató igen kényes
kérdések ezek, de szerencsére mindegyikre lehet választ adni és megoldást
találni. Hiszen ki akarna veszekedni
szeretett csemetéjével?!
A megoldást újabban a Montreali
Egyetemen keresik, ahol a tudósok a
témára épülve nagyszabású ikerkutatásokba kezdtek. A vizsgálatok során
az Eric Lacourse által vezetett csoport
a kétpetéjű és egypetéjű ikrek genetikai
adottságait, viselkedését és környezetét
vetette össze: szüleikkel beszélgettek,
s ez szolgált alapul a további tanulmányok során. A kutatások fő témája az
volt, hogy mi határozhatja meg ezt a
nagyon fiatalkori agresszió jelenlétét:
inkább a környezet, vagy a gének?
"A gének és a környezet elemzésével felfedeztük, hogy a korai genetikai tényezők döntően befolyásolják
a fejlődést, nagyrészt magyarázatot
adnak az erőszakos viselkedés fennmaradására és megváltozására" – nyilatkozta
a Science Dailnek a
kutatócsoport vezetője.
Tehát a gyermeki hiszti
elsőszámú okozójaként
inkább a korai géneket
találták felelősnek, mintsem a külső behatásokat.
Azonban ez nem jelenti
azt – mielőtt pár szülő
még jobban kétségbeesne vagy az esélytelenek
nyugalmába süppedne
–, hogy a nevelési módszerek a tűzre
valók. Mi több, Lacourse hozzátette:
véleménye szerint a genetikai tényezők
nagymértékben kölcsönhatásban vannak a kicsi környezetével. Ez pedig azt
jelenti, hogy a szülők képesek kezelni a
viselkedési problémákat, hiszen a környezetet ők nyújtják.
Más kutatások, amelyek a korai
gyermekkort vizsgálták, az elmúlt 25

évben arra a következtetésre jutottak,
miszerint a kezelhetetlen gyermeki
hisztériázás oka inkább a média által
közvetítet dolgokra és a külső tényezők
hatására vezethető vissza. A közvetítő
a forrás és a végeredmény között pedig
a szociális tanulás, azaz a gyermek
rossz példát követ, helytelen viselkedést tanul. Ez persze logikusan hangzik,
sokan egyet is értenek vele; mégis szemben áll vele az a tény, hogy az agresszivitás már csecsemőkorban megjelenik,
csúcsát pedig 2-4 éves korban éri el.
Így belátható, hogy ez kizárólagosan
nem tehető felelőssé, sőt, domináns sem
lehet az okok között, de számottevő.
Olyan kutatások, amelyek a teljes élethosszra vonatkozóan zajlottak,
ismét újabb konklúziót szültek. A tudósok megállapították és kimutatták, hogy
végeredményben 50-50%-ban írható a
gének és a környezeti hatások számlájára ez az idegesítő viselkedést a kicsiknél, ugyanis a környezeti hatások egy
idő után kiegyenlítődnek.

Jótanács
A hosszas kutatgatás és rengeteg
vizsgálat és eredmény után a tudósok
és a szakértők végtére is azt tanácsolják
az érintett szülőknek, hogy csemetéjük
hisztizésére semmiképpen se reagáljanak negatívan és agresszíven. Inkább
utasítsák el, ignorálják ezeket a lázongó akciókat, prezentálva: ez helytelen
viselkedés, nem szabad csinálni! A soksok szülő által adott erőszakos, ingerült
válaszreakciók a gyerekben később krónikus fizikai agressziót is eredményezhet, törekedni kell hát a szidalmazás
elkerülésére, még akkor is, ha a szülői
idegszálak már a pattanásig feszültek.
Solymosi Emőke

Természet-Tudomány-Technika
Ösztönző dollármilliók
Az XPrize kinőtte a Földet, a világűr következik
Az elmúlt hónapokban több híradásban is hallani lehetett egy
bizonyos Jáde Nyúl felől, egy kínai kormány által, a Holdra küldött
járműről, melynek feladata geológiai vizsgálatokból áll. Viszont
arról már kevesebben tudnak, hogy a legismertebb keresőoldal
névadója, a Google is támogat ilyen expedíciókat a Holdra. Az
pedig még kevésbé ismert, hogy egy magyar csapat is részt vesz
ezen a „megmérettetésen”. A Puli Space Technologies látta vendégül
januárban Budapesten a Google Lunar XPrize résztvevőit, az évente
megrendezésre kerülő találkozón.
Az XPrize eszméje lassan 20 évre
mutat vissza. Peter H. Diamandis, egy
amerikai mérnök-fizikus volt az alapítvány szellemi atyja. 1995-ben kelt
életre az XPrize, melynek elsődleges
célja az volt, hogy feljuttassanak egy
háromfős járművet a világűrbe. Az alapítványnak a főprojektje a világűr teljes körű megismerését tűzte ki célul, és
ennek érdekében hatalmas pénzekkel
támogatja az erre irányuló kutatásokat,
fejlesztéseket. Emellett számtalan
más ösztöndíjuk is van, legyen
szó oktatásra, energiagazdálkodásra, vagy akár a társadalmat
globálisan érintő problémák
megoldására irányuló projektről.
Az alapítvány tulajdonképpen
egy oktatási nonprofit szervezet
(vagyis a felajánlott támogatásokat, szponzorációs pénzeket
forgatják vissza a nyereményalapokba), melynek küldetése,
hogy segítse az emberiség javára fordítható fejlesztéseket és áttöréseket. Nomen est omen, vagyis ezek
az ösztöndíjak valóban „ösztönözni”
akarnak, hiszen nem csak odaadják a
támogatást, hanem gyakorlatilag versenyeket írnak ki a különböző kutatási
területekre, csapatok feszülnek egymásnak a mesés díjazásért, és persze
elismertségért. Az összes kutatási
területet, és az azokon folyó programokat nem lehet röviden bemutatni,
így csak néhányat említenék, hogy lássuk, mennyire sokrétű az XPrize: az
oktatás terén arra törekszenek, hogy a
szegénység ördögi köréből menekülést
biztosítsanak a harmadik világ gyermekei számára, azzal, hogy elvetve az
előítéleteket, minden réteg számára
megfelelő tanítást biztosítanak. Az

orvosi- vagy élettudományok körébe
tartozó megmérettetések során azokat
a fejlesztéseket díjazzák, melyek áttörést érnek el a molekuláris biológia,
a bionika vagy esetleg a mesterséges
intelligencia területén. Az XPrize gőzerővel keresi az áttörést a tiszta üzemanyagok, a megújuló energia, vagy
az energiatárolás problémáját illetően. Igazából ez csak a jéghegy csúcsa,
ezek mellett számtalan területen jelen

vannak, és dollármilliókkal támogatva
igyekszenek jobbá tenni az emberiség
jövőjét.

Google Lunar XPrize:
Az XPrize, 1995-ös megalakulását
követően 2004-ig ezen a néven futott,
de ekkor két multimilliomos vállalkozó, Anousheh Ansari és Amir Ansari
több millió dollárral támogatta ezt
a programot, így a továbbiakban az
ő nevükön futott ez a projekt. Az
Ansari XPrize első „feladatának” az
volt a célja, hogy egy olyan pilótával
rendelkező űrhajót hozzanak létre,
amely 2 héten belül kétszer is képes
elérni az űr határát. Ezzel próbáltak
lendületet adni az alacsony költségvetésű űrrepülés fejlődésének. 26

résztvevő csapat volt, a győztes 2004
őszén pár napon belül kétszer is elérte
a több mint 100 kilométeres magasságot. Ezzel a fantasztikus eredménnyel
10 millió dollárt tehettek zsebre. A
szervezők látva a sikert, és a program
népszerűségét, bejelentették, hogy a
jövőben több olyan versenyt is meghirdetnek, melyek a világűrt hivatottak megismerni, és megismertetni az
emberekkel.
Mára igencsak kinőtte magát ez
a kezdeményezés. A 30 millió dolláros alap messze kiemelkedik az
XPrize többi díjazásához képest. A
Google Lunar XPrize verseny értelemszerűen az XPrize szervezésében,
és a Google szponzorálásával kelt
életre. 2007 szeptemberében jelentették be azt a megmérettetést, amely
során magánfinanszírozású űrkutató
csapatokat ösztönöznek arra, hogy
építsenek egy olyan robotot, amely
képes a Hold felszínén legalább 500
métert megtenni, nagyfelbontású
képeket küldve a központba. Érdekesség, hogy a Google csak „B-terv”
volt, mivel a NASA lett volna a főtámogató, de mivel ők kormányszervnek számítanak, így a törvényi szabályzás csak USA-beli
csapatoknak engedélyezte
volna a részvételt, ezt pedig
el akarták kerülni.
Ennek pedig csak örülhetünk, hiszen így egy magyar
csapatért is szoríthatunk. A
Puli Space Technologies miután összegyűjtötte a nevezésre szükséges 50 ezer dollárt,
2011 januárjában bejegyeztette magát a versenyen indulók közé. Néhány hónappal ezelőtt,
az ELTE-n már hagyományként megrendezett Az atomoktól a csillagokig
programsorozat egyik előadásán élőben is megcsodálhattuk az úgynevezett rovert, a botlábakon járó Pulit. A
„küzdelem” 2015. december 31-ig tart,
eddig van lehetőségük eljuttatniuk a
csapatoknak saját kis szerkezetüket
a Hold felszínére. A 29 hivatalosan
nevezett csapatból mindössze már
csak 18 van versenyben, de köztük
olyanok is vannak, akiknek a járművük már a Föld kísérőjén tartózkodik,
de egyelőre még nem teljesítette a feladatot. Szóval a korábban a marokkói
sivatagban, és Hawaii-n is tesztelt Puli
továbbra is versenyben van a fődíjért.
Kollár Dávid
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Helyvektor & Breki
Édességből sosem elég
The Donut Library
A héten volt szerencsém ellátogatni ebbe a hihetetlenül aranyos
étkezdébe. A fánkozóba betérve letisztultság és báj fogadja a finom
falatra vágyókat. Nem mondanám, hogy kifejezetten fiúknak ajánlott hely, de tökéletes helyszíne lehet egy randevúnak.
A Belvárosban, a Jászai Mari tértől
nem messze, a Pozsonyi utcában található a fánkozó. Ahogy az ember belép,
rögtön szembe találja magát a megannyi finomsággal. Hirtelen nem is
tudtam eldönteni, hogy melyiket próbáljam ki. Lyukas és töltött, rózsaszín,
fehér és sárga mázzal bevont, vaníliás,
lekváros, csoki krémes, sőt még karamellás fánk is szerepel az étlapjukon.
Sok fajtából lehet válogatni. összesen
18 különbözőből, ha jól emlékszem.
A lyukas fánkokat mázzal vonják be,
amelyre mogyorót, csoki reszeléket,
vagy színes gabonagolyót szórnak.
Jómagam egy csoki krémmel töltött
csoki bevonatos, és egy csokival bevont
mogyorós és grillázsos lyukas fánkot
próbáltam ki. Szerintem nem is kell
megemlítenem, de amikor beleharaptam, mintha egy falat Mennyországot
kóstolgattam volna. A fánkok a tulajdonos saját receptjei alapján készülnek,
nem tartalmaznak adalékot, vagy tar-

tósítószert, még csak le se fagyasztják
őket, mindegyik a lehető legfrissebb.
Emellett a mázba se tesznek színezéket:
gyümölcsökkel és fűszerekkel érik el
a kívánt hatást. Mindenki megtalálja
a neki valót. A hely különlegessége,
hogy igyekszik újdonságokkal meglepni vendégeit. Jelenleg is kaphatóak
a kifejezetten Valentin-napra készült
pezsgőkrémes, szív alakú édességek.
Akik nem szeretik annyira az édes
dolgokat, mint mondjuk én, azok se
búsuljanak, ugyanis olvastam, hogy
terveznek, sós különlegességeket is.
Emellett nyírfacukros, tejmentes és
gluténmentes darabokkal is szeretnék
bővíteni a kínálatot.
Ahogy a névből következtetni lehet, nem csak fánkozásra van
lehetőség, bár véleményem szerint
az az igazi szenzáció, hanem a polcokról megannyi különféle témájú
könyvből választhatunk kedvünkre.
Miután ráböktük a legjobban tetsző

fánkra/fánkokra, nincs más hátra,
mint helyet foglalni. Nekem szerencsém volt, az ablaknál lévő kanapé
épp üres volt mikor végeztem a pultnál, szóval gyorsan el is foglaltam, és
az se tudta elvenni a kedvem, hogy
a helyiség szűkös mérete miatt kicsit
közel ült hozzám a szomszédos fiatalember. A fánkok mellé kérhetünk
egy csésze kávét, forró vagy jeges
csokoládét, sőt még jégkrémet is,
vagy akár elkortyolhatunk egy csésze
teát. Akiknek azonban nincs idejük
beülni, de mégis szeretnék kipróbálni valamelyik fánkocskát, elvitelre is
kérhetik a finomságot. A fánkozó reggel kilenctől este hétig van nyitva, de
nem érdemes túl későn beesni, mert
addigra lehet, hogy elfogy a kedvencünk. Most, hogy itt a tavasz, aki
teheti, menjen ki a szabadba sétálni,
térjen be egy fánkra, majd folytassa a
barangolást a városban. Jó étvágyat!
Bori

kat, most lehetőséget kaphatsz arra is,
hogy megnézz egy emberboncolást. Ezt
természetesen szakember végzi, majd,
kórházi körülmények között.
Szervezetten, közösen ellátogatunk majd a Természettudományi
Múzeumba, valamint szakvezetéssel
megnézzük a Déli Épületben található
Biológiai Múzeumot is. Ígérem, az etológia szerelmesei sem maradnak program nélkül, ám ez a lehetőség jelenleg
a legelső szervezési fázisban tart, ezért
egyelőre többet nem árulnék el.

A programok pontos időpontjáról igazán könnyen értesülhettek
a Biológia Szakterület honlapjáról
(www.biosz.elte.hu), valamint a Nyúz
hasábjairól. A jelentkezés menete
lényegesen egyszerűsödött: nincs
több email írás, az új programjainkra
való feliratkozáshoz már csak párat
kell kattintanotok a fentebb említett
szakterületi honlapon – ez így a mi
munkánkat is megkönnyíti.
Amennyiben nem csak részt vennél
ezeken az eseményeken, de buzog benned az aktív tett vágy, nyugodtan keress
meg minket, ugyanis mindig szükség
van újabb segítő kezekre, hogy még több
és még jobb kirándulásokat tudjunk
szervezni. Ha esetleg egy érdekes helyszínhez vagy személyhez van saját kapcsolatod, aminek felhasználásával egy új
programot tudnánk szervezni szintén ne
habozz írni nekünk! Elérhetsz minket a
breki.ebihal@gmail.com címen!
Vörös Éva

Gyertek kirándulni!
A Biológus Rendszeres Kirándulások
lelkes csapata minden évben azon dolgozik, hogy érdekes biológus programokat
szervezzenek – nem csak biológusoknak!
Ez ebben a félévben sem lesz másképp. Megyünk majd Ócsára, ahol
megnézhetitek, milyen egy madárgyűrűző élete. Ha nem féltek a korán keléstől, személyesen is bekapcsolódhattok
a munkába. Amennyiben ez picit mégiscsak megrémít, akkor akár Ócsán is
aludhatsz a gyűrűzést megelőző éjjel
– így már mindjárt nem kell annyira
nagyon korán kelni. Nagyjából havonta egy alkalmat tervezünk, de igény
esetén fogjuk bővíteni a lehetőségeket.
A biokémia rajongóinak gyógyszergyár látogatásokat szervezünk. Folyamatban vannak az egyeztetések a Richterrel illetve az Egis-szel is ez ügyben.
Ha érdekesnek találtad az állat-szervezettan kurzusokon végzett boncoláso-
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Kortárs & Mozizóna
A felnőtté-válásról

A könyvtolvaj

A változó anya-lánya kapcsolat

Sosem rajongtam igazán a történelemért, valahogy nem az én tantárgyam volt
a gimnáziumban. Azonban a történelmi
témájú könyveket, filmeket imádom. Szeretem, hogyha időben el tudom helyezni
az adott történetet. A könyvtolvaj Hitler
uralmának idején játszódik. Szerencsére
se nekünk, se a szüleinknek nincs fogalmunk arról, hogy milyen lehetett az akkori élet. Éppen ezért van szükség az ilyen
filmekre, mint A könyvtolvaj, hogy a fiatalok megérthessék és nem utolsó sorban
megbecsüljék azt, amijük van.
A főszereplő Liesel, akinek az édesanyja kommunista, ezért a kislány nevelőszülőkhöz kerül. Nevelőapja, Hans
és a szomszéd fiú, Rudy segítenek neki
beilleszkedni. Hans megtanítja olvasni, ezzel egy új világot nyitva meg a
lány számára. A könyvek segítenek
Lieselnek, hogy ha csak kis időre is, de
elfeledje mindazt, ami körülötte zajlik.
A történet azonban nem ilyen egyszerű.
Az egyik nap ugyanis felbukkan egy
régi barát fia, Max. A fiú zsidó. A családnak sokat kell szenvednie, hogy megvédjék őt. Megmutatják, hogy nehéz
időben van igazán szükség egymásra,
és sokat vehetnének róluk példát.
Később Maxnek el kell hagynia a
családot, Hansnak pedig be kell vonulnia. Csodával határos módon az apa
épségben hazakerül. Az öröm azonban
nem tart sokáig, a történetet így is a Halál
fejezi be. Sok filmet nézek, de kevés
olyan akad, ami tényleg elgondolkodtat.
A könyvtolvaj megmutatja, hogy nem
csak a zsidók szenvedtek, de a német
családoknak is sok nehéz dolgot kellett átvészelniük. Fogalmunk sincs,
milyen lehet, amikor jön a levél, hogy
apukáinknak, vagy testvéreinknek be
kell vonulnia, vagy milyen éjszaka arra
ébredni, hogy szól a sziréna és bunkerba kell menekülni. A tökéletes témaválasztáson kívül, szeretném kiemelni a
film soundtrackjét is. Hihetetlen, hogy
mekkora súlya lehet a tökéletes zenének. Akit egy kicsit is érdekel a téma,
annak csak ajánlani tudom.
Bori

Manapság egyre több fiatal felnőtt választja egzisztenciális okok
miatt, hogy a szüleinél marad, vagy ha mégis sikerül elköltözniük,
gyakran továbbra is kisebb-nagyobb anyagi támogatásra szorulnak.
Cikkünkben több, a témához kapcsolódó kérdést boncolgatunk.
Felnőttek-e ezek a fiatalok? Mitől
lesz valaki felnőtt? Hogyan változik a
szülő-gyerek, illetve anya-lánya kapcsolat a felnőtté válás során? Milyen
konfliktusforrások lépnek fel, és
hogyan lehet ezeket megoldani?
Egyik kutatásom során 9 fiatal
(20-27 éves) nővel készítettem interjút,
(tehát jogilag nagykorúak, „felnőttek”),
akik életvitelszerűen nem a szüleikkel
laknak de párkapcsolatban élnek, ám
anyagilag még kisebb-nagyobb mértékben függenek a szüleiktől.
Velük beszélgettem a felnőtté válásról és az anyjukkal való kapcsolatukról.
A jó anya-lánya kapcsolatnak számos
pozitív hatása van még felnőtt korban
is, ezért érdemes erre törekedni.
Hogyan lehet létrehozni és megtartani ezt a pozitív kapcsolatot? Mik
azok a konfliktusforrások, amik esetleg ezt megakadályozzák? Hogyan
oldhatjuk meg őket?
A leginkább konfliktust okozó
témák az interjúk alapján anya és lánya
között: pályaorientáció; lány párkapcsolata; életvitel (Miért bulizol ennyit?);
értékrend; pénz (Miért ruhára, miért
nem jó minőségű ételre költöd? Esetleg
lány úgy érzi, hogy keveset kap.); felnőttnek/gyereknek kezelés (Gyereknek,
amikor már felnőtt, felnőttnek, amikor
még gyerek[nek érzi magát].); a múlt
sérelmeinek felemlegetése (elsősorban
a lány részéről) (Pl. válás.); kommunikációs, interakciós mód, stílus; közös
családtagok (Pl. több pénzt kap a láblógató, bulizós báty.); kapcsolattartás
(A lánynak túl gyakori vagy az anyának
túl ritka.); politika (Eltérő nézetek.).
A problémákra, konfliktusos helyzetekre számos megoldást alkalmaznak, illetve több féle reakció számít
náluk szokványosnak (ami nem feltétlen jelent tényleges megoldást). Ilyen
például, hogy: az anya, vagy a lány
kilép a konfliktusos szituációból; a lány
enged az anyai véleménynek; a lány
bocsánatkéréssel próbálja a konfliktusokat megoldani; sírás; kiabálás.

Azonban a lányok nagy részének
fontos, vagy fontos lenne a nyugodtabb konfliktuskezelés, egymás felé
nyitott, és empatikus hozzáállással,
illetve egymás függetlenségének,
egyenrangúságának elismerésével.
Ehhez pedig az kell, hogy benne
maradjunk a szituációkban és foglalkozzunk az adott problémával!
A konfliktusos témák mellett
került, illetve tabu témák is megjelentek, ezek pedig a szex, a lány tanulmányai, a lány párkapcsolata, a lány
– anyja számára – nem megszokott
viselkedése (iszogatás, hajnalig bulizás) illetve a lány jövője voltak.
A felnőttség kritériumaként az
anyagi függetlenség vitte a pálmát
(valószínűleg nem véletlenül), de ide
sorolták még:; a párkapcsolati elköteleződést; a külön élést; önállóságot
és önellátási képességet; munkaképességet és munkába állást; céltudatosságot; felelősségvállalást; érzelmi
intelligenciát; szellemi érettséget/
függetlenséget; érzelmi leválást és a
személyes hatékonyságot is.
A nagykorúságot érdekes módon
senki sem említette, nem kötötték életkorhoz a felnőttséget.
Összefoglalva tehát: az átállás
nem könnyű, nehéz meghatározni,
mikortól számít felnőttnek valaki,
számos konfliktus lehet emiatt, de
fontos felismerniük az anyáknak, ha
lányaik felnőttek és elengedni a kezüket, a lányoknak pedig türelemmel
lenniük és éreztetni (és érezni!), hogy
felnőttek. Ezentúl már mindketten
felnőtt, független személyek, akiknek
viszont továbbra is fontos (lehet) a
másik és a vele való kapcsolat – csak
egy megváltozott formában.
A téma iránt érdeklődőknek pedig
szívből ajánlom Susan Jones és Marilyn
Nissenson: Anyák és lányaik c. könyvét.
Ők az anyák nézőpontjából dolgozzák
fel a témát.
Ármós Dorottya
http://www.kortars.elte.hu
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THE BOOK THIEF (színes, feliratos, amerikainémet háborús filmdráma, 131 perc, 2012)
Rendezte: Brian Percival.
Forgatókönyv: Markus Zusak, Michael Petroni.
Szereplők: Geoffrey Rush (Hans Hubermann),
Emily Watson (Rosa Hubermann), Sophie
Nélisse (Liesel Meminger), Ben Schnetzer (Max
Vandenburg), Nico Liersch (Rudy Steiner).
Pontszám: 8,3/10.
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Belszíni fejtés
Részben ember, részben gép
De teljesen rendőr
Az régi Paul Verhoeven féle Robotzsarut mind ismerhetjük, gyerekkorunk meghatározó filmje volt, a maga egyedi sötét humorával
és hihetetlenül véres jeleneteivel. Ezen vérengzés mögött azonban
már akkor is komoly lelki vívódás és mély mondanivaló bújt meg.
A régi film sötét világát ne keressük ebben a remake-ben, a mély mondandót és a fejlett technikát ellenben
annál inkább. Fémcsendőrünk visszatért és fényesebben csillog, mint valaha.
A történet helyszíne – akárcsak az
eredeti klasszikusban – Detroit, főhősünk pedig ismét Alex Murphy, a mintarendőr; a történet azonban jelentősen
változott. A világban amerikai robotok
tartják fent a békét, viszont amerika
nem kér a békefenntartó droidokból, az
amerikai népnek hús-vér, érzésekkel
rendelkező rendőrök kellenek.
A felvezetés elég hosszú, de szépen megismerhetjük a kerettörténetet:
Murphy életét; az Omnicorp grandiózus terveit arra, hogy mégis alkothassanak egy legalább részben robot
rendőrt. Majd Murphy korrupt rendőrtársainak hála elkezdődik a történet
akciódús része, amikor felrobbantják
az autóját, ő pedig halálos égési sérüléseket szenved.
Murphy felesége úgy dönt, mindenáron megmenti a férjét és elfogadja az Omnicorp ajánlatát, így születik

meg a Robotzsaru. Ellenben az eredeti
filmmel, Murphy nem hal meg, mitöbb,
emlékeit sem veszíti el, mindenki tudja, hogy a páncél alatt az ő megmaradt
szervei lapulnak. A film megrázó része,
amikor Murphy először tér magához
az új testében és azt hiszi, álmodik, így
futásnak ered. Eközben lehetőségünk
nyílik megcsodálni a kínai rizsföldeket,
hisz hol máshol is készülhetne a jövő
szuperrendőre, ha nem egy titkos kínai
gyárban. Hogy bebizonyítsák, valóban
ő az és ez nem álom, megmutatják, mi
maradt a testéből. Annyit elárulhatok,
nem sok.
Ezek után jutunk el a film izgalmasabb jeleneteihez, amelyek hangulata kifejezetten jól lett eltalálva, főhősünk több tucat robottal és a kiképzőtisztjével, Maddox-szal vív gigászi
tűzpárbajt, amiből nyilván ő kerül ki
győztesen.
Főhősünk embersége azonban
mégis veszélybe kerül, amikor feltöltik a rendőrségi adatok tömkelegével
és meglátja a saját testének felrobbanását. Dr. Norton kénytelen elvenni

Wordoku
Ez alkalommal egy sudokuhoz nagyon hasonló rejtvényt kaptok tőlem, amelyet már a múlt félév elején bemutattam nektek. Ám sokan talán nem is találkoztatok vele,
vagy nem emlékeztek, de most szívesen megfejtenétek,
ezért ismertetem röviden, de lényegre törően szabályait.
A japán sudoku fejtési módszere teljes egészében
megegyezik a wordokuéval, azt a minimális különbséget
kivéve, hogy itt a számok helyett betűket kell beírnotok
a speciális négyzetrácsba, amely 9x9-es egészében, de
3x3-as, ha egységeit nézzük. Minden egyes ilyen 9 négyzetes egységben, illetve minden sorban és oszlopban csakis
egyszer szerepelhet minden betű. A meghatározott 9 betű
pedig egy szóból jön, amely az adott rejtvényhez tartozik.
A Ti szavatok most a REDUCTION, a kémiások örömére.
Megfejtésként a szürke mező által tartalmazott betűt
kell beküldenetek a lenti mailre. Kellemes rejtvényezést!
Előző számaink nyertesei: link-a-pix (2.szám): Takács
Kristóf, Németh Rita és Bikki Bettina; sudoku (1.szám):
Virág Szabolcs.
subCsibe
nyuzrejtveny@gmail.com
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Murphy érzéseit, hogy képes legyen
ellátni a feladatát, hisz már nem csak
egy emberről, hanem egy több millió
dolláros harci gépezet prototípusáról is beszélünk, aminek ha törik, ha
szakad, muszáj megállítania Detroit
aljas bűnözőit.
Murphy ennek ellenére újra öntudatra ébred, amikor találkozik feleségével. Ennek következményeképp, akárcsak az első részben, felkeresi a saját
gyilkosait és példaértékűen rendet tesz.
A film bármennyire is sci-fi, több
érdekes témát is feszeget, többek
között a test és a lélek elválaszthatatlanságának kérdését, illetve, hogy
meddig számítunk embernek és
mikortól vagyunk gépek.
Hozzáteszem, a végjáték is izgalmakban bővelkedik, de a befejezés sajnos tipikusan amerikai: cukormázas
családi boldogság. Mindenképp ajánlom akár hardcore Robotzsaru rajongóknak, akár azoknak is, akiket csak a
technológia fejlődése érdekel, sőt még
azoknak is, akik csak egy sima akciófilmre vágynak.
deathowl
ROBOCOP (amerikai akció-krimi-sci-fi, 2014,
117 perc).
Rendezte: José Padilha.
Forgatókönyv: Joshua Zetumer, Edward
Neumeier, Michael Miner.
Szereplők: Joel Kinnaman (Alex Murphy),
Gary Oldman (Dr. Dennett Norton), Michael
Keaton (Raymond Sellars).
Pontszám: 7/10.
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Ha nem csak a számok és a betuk, de a
szavak és a mondatok is elvarázsolnak...

