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Bolyai Konferencia
A Bolyai Kollégium, az ELTE természet-
tudományos és informatikai szakkol-
légiuma hagyományaihoz híven immár 
tizenkilencedik alkalommal rendezi 
meg a Bolyai Konferenciát 2014. március 
22–23-án. 
A konferencia célja, hogy lehetőséget 
teremtsen a hallgatók számára, hogy 
eltérő kutatási területeiket bemutassák, 
véleményüket ütköztessék az esemény 
alkalmával. A rendezvény kitűnő alka-
lom lehet a leendő természettudományos, 
bölcsész, jogász, közgazdász, orvos stb. 
értelmiség közeledésére; és az előadói képességek kipróbálására is. 
A tavalyi évtől kezdve a konferencián nemzetközi hírű kutatók is részt vesznek: 
2013-ban előadást tartott Szemerédi Endre Abel-díjas matematikus és Barabási Albert 
László fizikus is. A végleges programot március közepén teszik közzé.
Időpont: 2014. március 22–23.
Helyszín: ELTE Bolyai Kollégium (1117 Budapest, Nándorfejérvári út 13.) 
forrás: http://www.elte.hu

Az IBM ösztöndíjasa lett
Kisfaludi-Bak Sándor
Az „IBM Ph.D Fellowship Awards Prog-
ram” díjazottja lett Kisfaludi-Bak Sándor, 
az ELTE PhD-hallgatója. Az informatikai 
világcég egyéves ösztöndíját a világon 
összesen hetvenen – köztük tizenhár-
man Európából – kapták meg. A jelöltet 
az IBM mentora is segíti.
A globális ösztöndíjban azok a kiemelke-
dő hallgatók részesülhetnek, akik az IBM 
számára kiemelt jelentőségű innovatív 
technológiák és szoftverek kialakításával 
foglalkoznak, így hozzájárulva okosabb 
városok kialakításához, hatékonyabb 
egészségügyi rendszerek működteté-
séhez vagy a széleskörű adatbiztonság-
hoz. A résztvevőket egyetemi tanszé-
kük/intézetük jelölheti a díjra.
Kisfaludi-Bak Sándor a Nemzetközi 
Magyar Matematikaverseny (2006) első 
díjasa, a matematika OKTV 4. helyezettje 
(2007), az International Mathematical 
Competition for University Students 
(IMC, 2009) III. díjasa. Jelenleg Király 
Zoltán egyetemi docens témavezeté-
sével dolgozik doktori disszertációján, 
illetve a Matematikai Intézet Operáció-
kutatási Tanszékén tart kurzusokat.
forrás: http://www.elte.hu

Együtt a célban
Tizenkilenc intézmény ötszáz diákja – köz-
tük az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóis-
kola 26 tanulója – vett részt az „Érjünk 
együtt célba” eseményen. Az integrációs 
sportrendezvényt 2014. február 27-én 
rendezték a TÁMOP-5.3.8 RÉV program 
keretében, a védnök az Emberi Erőforrások 
Minisztérium Szociális és Családi Ügyekért 
Felelős Államtitkársága volt.
A fogyatékossággal élő emberek minden-
napjait nagyon megnehezíti, hogy az „épek” 
nem ismerik, nem értik őket, nem tudják, 
hogyan viszonyuljanak hozzájuk. A gyer-
mekkor és fiatalkor fogékony évei a legalkalmasabbak a megismerésre, az elfogadó attitűd megalapozására, 
hogy a gyerekek számára már ekkor természetessé váljon: olyanok is élnek mellettük, akiknek a képességei, 
lehetőségei eltérnek az övéktől. Ezt a célt szolgálta az integrációs sportnap is, amelyet érzékenyítő, esély-
egyenlőségi osztályfőnöki órák is megelőztek.
A résztvevő gyerekek a közös bemelegítés után kipróbálhatták a kerekesszékes kosárlabdát, az ülő röp-
labdát, a kerekesszékes rögbit, a vak ping-pong-ot, de közösen teniszeztek, tollasoztak és vívtak. A prog-
ramban önvédelem, szkander verseny és különböző érzékenyítő játékos feladatok is szerepeltek, de számos 
paralimpikon is részt vett a sportnapon. „A trefortos diákok maradandó élményt szereztek és számos 
barátság és ismeretség is szövődött a nap folyamán” – mondta el Kálmán Éva, az iskola testnevelő tanára.
forrás: http://www.elte.hu

Tempus adest
A Mika Sándor Egyesület bemutatkozó konferenciáját 2014. március 21-én rendezik „Tempus adest. Konferencia az Eötvös 
Collegium 30 éve alapított Történész Műhelyének tiszteletére” címmel.
A történeti szekció után „Az első esztergomi főegyházmegyei sematizmus, 1647.” című kötetet mutatják be Bojtos Anita közre-
adásában. A könyvet Borsodi Csaba, az ELTE oktatási rektorhelyettese, a Történeti Intézet intézetvezetője méltatja. A történe-
lem társtudományaival foglalkozó blokkot kerekasztal-beszélgetés követi, amelyen a meghívottak Egyetemünk és a Collegium 
Kádár-kori bölcsészképzéséről beszélgetnek. A kerekasztal résztvevői: Bakos István, a Bethlen Gábor Alapítvány ügyvezető 
kurátora; Bertényi Iván professor emeritus (ELTE); Borsodi Csaba, az ELTE oktatási rektorhelyettese; Kósa László egyetemi 
tanár (ELTE); Nagy József Zsigmond történész és Őze Sándor egyetemi docens (PPKE). A moderátor Pál Zoltán és Arató György. 
A rendezvényt állófogadás zárja.
Időpont: 2014. március. 21. 09:00 
Helyszín: Baptista Teológiai Akadémia, Díszterem (1068 Budapest, Benczúr u. 31.)
forrás: http://www.elte.hu
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MOOCorog itt valami?
Már egy év is elmúlt azóta, hogy az 

Innovatív Generáció első csoportjában 
megkezdtem ismereteim bővítését a hazai 
civil és startupkultúra terén.

A „felvételi” beszélgetés során beszél-
tettünk a motivációmról és arról, hogy 
mihez is szeretnék kezdeni. Akkoriban 
a videózás volt az ami a leginkább meg-
mozgatta az agytekervényeim. Amikor ezt 
meséltem nekik akkor ők visszakérdeztek, 
hogy hallottam-e már a MOOC-ról.

Nos a válaszom igen volt. Éppen akko-
riban jött ki az újság WEB 2.0-ás tematikus 
lapszáma is amelyben Dr. Lukács András-
sal beszélgettem. Az interjúban ő is felve-
tette ezt a témát. Nemrég pedig az index is 
foglalkozott vele Tíz egyetem marad a vilá-
gon? február 19-i cikkében.

A téma adott: hol lesz az ELTE, a magyar felsőoktatás 5, 10 vagy 20 év múlva, 
amikor már ma is elvégezhetünk olyan kurzusokat amikről itthon még nem is hall-
hatunk. A világ legjobbjaitól tanulhatunk és ennek köszönhetően olyan közel kerül-
hetünk itthon, Magyarországon is a legfrissebb ismeretekhez, mint még soha. Pár 
dollárért a képzést igazoló papírt is megkaphatjuk a képzést szervező egyetemtől.

Mekkora lesz a verseny munkaerőpiacon és mekkora lesz a szakadék két 
munkavállaló között? Mi lesz az ELTE-vel és a többi magyar egyetemmel, ha 
többé nem lesznek helyhez kötve a tanulók. Bár ma is sokkal több magyar diák 
lesz egyetemi hallgató más, Uniós országokban, de mi lesz akkor, ha nem kell 
külföldre sem elmennünk azért, hogy elismert és szintén színvonalas oktatást 
kapjunk? Mert ne legyen kétségünk, hogy a leendő munkavállalók után a válla-
latok lesznek következők akik reagálni fognak.

Mi lesz tehát akkor, ha demokratizálódik az oktatás és nem kell többet kimoz-
dulunk otthonról ahhoz, hogy vizsgázzunk és papírt szerezzünk olyan ismertek-
ből, amelyek versenyképesek és annyira frissek, hogy nálunk csak évekkel később 
foglalkozhatnánk ezekkel.

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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Elnöki beszámoló
Mint a karikacsapás

Régen volt már a Nyúz lapjain elnöki beszámoló, itt az ideje, 
hogy felelevenítsem ezt a szokást és beszámoljak az elmúlt ese-
ményekről. Az előző beszámolót és egyben bemutatkozót három 
héttel ez előtt írtam, azóta több minden történt, például a rektori 
pozícióra pályázó, Mezey Barna rektor urat ismételten vendégül 
látta az EHÖK elnöksége.

Ösztöndíj
Egy rövid tájékoztatást az ösztön-

díjakról még az elejére muszáj, hogy 
beleférjen. Egy adminisztrációs hiba 
folytán a rendszeres tudományos, 
sport és közéleti ösztöndíjak februá-
ri ösztöndíja nem került kifizetésre. 
De aggodalomra semmi ok, tudunk 
a hibáról, az áprilisi utalással meg-
érkeznek. A hiba oka, hogy csak a 
rendszeres szociális és a tanulmányi 
ösztöndíjat lehet rögzíteni öt hónapra.

Osztatlan tanárisok  
érdekképviselete

Legutóbb beszámoltam róla, 
hogy a Bölcsésztudományi Kar Hall-
gatói Önkormányzata szerette volna 
a módosítani az Alapszabályát, hogy 
az osztatlan tanár szakosok számá-
ra is kiírhassák a választásokat. Ezt 
a Szenátus végül nem támogatta, 
mivel az állásfoglalás szerint egy 
jogviszonyhoz csak egy szavazati 
jog társulhat, míg az előterjesztésben 
az állt, hogy a tanár szakos hallgató, 
mindkét modulján szavazhat. Ezek 
után az EHÖK elnöksége arra a meg-
állapodásra jutott, hogy mind a négy, 
tanárképzésben érintett karnak, azaz 
hallgatói önkormányzatnak részt kell 
vállalnia a rendszer kialakításában. 
Ezért az EHÖK elnöksége megalapí-
tott egy „Osztatlan tanárképzésben 
résztvevők választási joga” nevű ad 
hoc bizottságot, melyben az érintett 
karok (BTK, IK, PPK, TTK) hallgatói 
önkormányzatainak elnökei vesznek 
részt, illetve az EHÖK elnöke, továb-
bá az EHÖK a tanulmányi alelnöke 
és a HÖK-ök tanárképzési referensei 
is. Ez idáig kettő találkozón vagyunk 
túl, melyekre eddig mindig velem 
tartott Visnovitz Márton, a TTK HÖK 
tanárképzési referense. Végigvettük 
a lehetőségeket, hogyan lehetne fel-
oldani a hibát, amire a főtitkár úr fel-
hívta a figyelmünket. 

Azt, hogy a TTK-n két szakkal 
rendelkező tanárisok szavazati joga 
hogyan alakul, elég könnyedén áthi-
daltuk. Kettő lehetőséget mondtam 
Marcinak, amit ő megbeszélt a tanári 
munkacsoport ülésén résztvevő hall-
gatókkal. A két lehetőség a követ-
kezőek voltak: 1. közös szakonkénti 
választó körzetek kialakítása, azaz 
például egy matek-fizika szakos 
tanár, olyan szavazó lapot kapna, 
amelyen szerepelnek mind a fizika, 
mind a matek szak jelöltjei és csak 
meghatározott számút jelölhet meg. 
Ezzel az a probléma merül fel, hogy 
akkor melyik szakon választható az 
illető? A 2. számú lehetőség, hogy a 
tanárszakot szakterületi szintre emel-
jük, így saját képviselőket állít és így 
tovább. Mondanom sem kell, hogy 
a tanári munkacsoport a másodikat 
támogatta. Így később már az ad hoc 

bizottsági ülésen Marcival ezt kom-
munikáltuk a HÖK elnökök felé. 

Itt az került terítékre, hogy 
a karok közötti választó jogokat 
hogyan lehetne feloldani. Felvettet-
tük a karok közötti közös választó 
körzetet, több technikai hibába is 
beleütköztünk, de végül, azt hiszem, 
sikerült abban megállapodni, hogy 
a megfelelő érdekképviselethez ez 
elengedhetetlen. Felállítottunk egy 
sorrendet, hogy mi következne ez 

után, ha ez nem felelne meg a jogsza-
bályoknak. A következő az, hogy az 
alapkaron szavazhatnak a megfelelő 
szakon. Sajnos a PPK képviselete nem 
tudott megjelenni az üléseken, így 
először el is siklottunk afelett, hogy 
egy osztatlan tanári képzésben részt 
vevő hallgató tanulmányinak 1/3-át 
a PPK-án tölti, habár nem az első pár 
félévben. A következő ülésünk témája 
a PPK helyzete lesz. Mivel én is taná-
ri szakirányon tanulok szívügyem-
nek tekintetem a tanárisok megfelelő 
érdekképviseletét. Létfontosságúnak 
tartom, hogy az intézeti tanácsokon, 
a kari tanácsban és a szenátuson is 
megfelelően képviselve legyenek.

A következő küldöttgyűlésen 
fogunk erről részletesebben is beszél-
ni, habár még nem a konkrét alap-
szabály változtatás a cél. Ugyanis 
az osztatlan tanár szakos hallgatók 
nem szerepelnek az alapszabály-
ban, így nem is tudnának szavazni. 
Emiatt nem lehet megtartani a szo-
kásos időben a képviselő választást, 
vagyis legfeljebb a tanárok nélkül. 
A küldöttgyűlésnek jelenleg kettő 
lehetősége van, megtartja tavasszal 
a választásokat, és utána ősszel tart 
egyet a tanárisoknak, vagy egyet tart 
ősszel. Mindkét esetben alapszabályt 
kell módosítanunk.

Rektorválasztás
Mint már említettem rektor úr 

ismételten vendége volt az EHÖK 
elnökségi ülésének, ahol a pályázatá-
val kapcsolatosan tehette fel kérdéseit 
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Szakterületi Ötlet Szombat

2014. március 1-én megrendezésre került a Szakterületi Ötlet 
Szombat (röviden SzÖSz), melynek elsődleges célja a Kémia Szak-
terület közügyek iránt érdeklődő hallgatóinak a szakterület életébe 
történő bevonása, valamint a tavaszi félév programjának felállítása 
volt. Kiemelt szerepet kapott a csapatépítés, és az ismerkedős játé-
kok játszása, mivel az érdeklődők négy évfolyamból álltak össze, 
egymást nem feltétlenül ismerték közelebbről. 

Kihasználva a TTK HÖK szerver-
leállását, a Kémia SzaCs egyik rövid 
távú céljának tekinti a kemia.elte.
hu honlap, valamint a szakterületi 
Facebook lap teljes körű frissítését, 
harmonizálását. A SzÖSz keretében 
sikerült komoly lépéseket tenni a cél 
felé, a koncepción túl konkrét honlap 
tartalmak születtek, mely leírások a 
naprakész információkat tartalmaz-
zák. A honlapunkra így új tartalmak 
kerültek, igaz emellett folyamatosan 
fejlesztjük, így időről időre előfor-
dulhat, hogy nem elérhető, de kere-
setek rá bármikor bátran a kemia.elte.
hu webhelyre.

A továbbiakban a Kémia Szak-
terület két tavaszi rendezvényéről 
esett szó, az egyik a március 20-ára 
tervezett szakos buli, melynek pályá-
zata alapján a Választmány részlete-
sen tájékozódhat az elképzelésekről. 
A másik rendezvény az igen jól sike-
rült tanár szakos gólyatábor eredmé-
nyéből kiindulva, az egyik áprilisi 
hétvégét megcélzó tanár-diák talál-
kozó, amelynek ötletét a résztvevő 
hallgatók is szorgalmazták, mint 
hiánypótló hagyomány beindítását. 
A cél egy kellemes, az egyetemen 
megszokottnál kicsit kötetlenebb 
nap közös eltöltése lenne, túrázás-

sal esetleg főzőcskézéssel egybeköt-
ve. A rendezvény pontos helyszíne 
még nincs meg, de az Intézet öröm-
mel üdvözölte a kezdeményezést. 
Sőt mondhatjuk, hogy a Szakterü-
let prioritást élvező munkája ezen 
rendezvény sikeres lebonyolítása, 
amelyre minél több hallgatót szere-
tettel várunk.

Végül, de nem utolsó sorban Béni 
Kornél, a TTK HÖK korábbi elnö-
ke elfogadta a meghívást és a jelen 
lévő hallgatóknak előadást tartott az 
ELTE, valamint a Hallgatói Önkor-
mányzat szervezeti felépítéséről, 
külön kiemelve, hogy a hallgatók 
mely pontokon szólhatnak bele a 
döntéshozatalba, illetve hol kapcso-
lódhatnak bele a HÖK munkájába. 

Összességében a SzÖSz sikeres és 
érdekes „munkaszombattá”nőtte ki 
magát, 14 hallgató vett részt a progra-
mokon, akik a továbbiakban is készek 
segíteni a Kémia Szakterület, vala-
mint a TTK HÖK munkáját. Ha eset-
leg szeretnél értesülni a szakterület 
további programjairól, akkor kísérd 
figyelemmel a szakterület facebook 
oldalát (www.facebook.com/ttk.vegyesz), 
vagy a szakos honlapot.

Kémia Szakterület
kemiaszk@ttkhok.elte.hu

az elnökség. Szó volt a Társadalomtu-
dományi Kar esetleges más helyszínen 
való elhelyezéséről szóló terveiről, az 
új rektori kabinetről, a HÖK gazdálko-
dásáról, illetve az egyetemen működő 
kisebb-nagyobb alapítványok létjogo-
sultságáról és szolgáltatásairól.

Mentorrendszer és nagy 
rendezvények

Lassan a mentorrendszer is lezárja 
az első fázisát, azaz az előadások lezaj-
lottak, és a hétvégén elindul az első 
igazi csapatépítésről szóló kirándulás 
a Hármashatár-hegyen. Ez a kirándu-
lás az első mérföldkő, mikor a men-
toroknak egy csapatként kell együtt 
mozogniuk így játékosan ismerik meg 
egymást illetve egy-két „szakmainak” 
számító programon is részt vehetnek.

Kiírásra került a Gólyatábor 
programfelelős főszervezői pályá-
zat. A beérkezett pályázatok tartják 
az eddig megszokott, hagyományos 
képet, azaz a szakterületek a klasz-
szikus módon képzelik el idén is a 
gólyatáboraikat. A pályázatok tár-
gyalásra és elbírálásra a március 
17-ei Választmányon kerülnek. Még 
a hétvége előtt lesz eredmény, amit 
természetesen megtalálhattok majd a 
TTK HÖK honlapján. 

Rengeteg kérdést kaptam/kap-
tunk mindenhonnan a LEN-ről. Lesz 
LEN? Miért van ekkor csend? Mikor 
lesz? És a többi. Örömmel jelentem, 
hogy megkésve bár, de a Lágymányo-
si Eötvös Napok szervezése beindult. 
Az igényeink a másik két lágymányo-
si HÖK elnökkel és a koncepciónk 
megvan. Az előzetes egyeztetések 
alapján május 6-9-én lesz a banzáj. 
Persze minden a rendezvényes köz-
beszerzés pályázat lezárásától függ, 
melynek kimenetele sajnos nagyon 
boríthatja a teljes rendezvényt.

Bevonó tábor
Ezzel párhuzamosan a szokásos 

tavaszi bevonó tábort is elkezdtük 
szervezni, így ha mélyebben szeretnél 
belelátni a tevékenységi körünkbe, 
jelentkezz! A tábor a tavaszi szünet 
első pár napjában lesz, április 15-17 
között, a helyszín egyelőre nem biz-
tos, de szeretnénk a tavalyi helyre, 
Dömsödre vinni.

Kovács Fanni
ELTE TTK HÖK

Elnök
elnok@ttkhok.elte.hu
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V. Kárpát-medencei Egyetemek Kupája
Harmadszor is csúcson a sepsiszentgyörgyiek

Az V. Kárpát-medencei Egyetemek Kupáján a Sepsi ’08 megszerezte 3. KEK-győzelmét. Második 
helyen az ELTE-s NSZK végzett, míg a bronzérmes a tavalyi győztes Csíki Sapientia lett.

Az V. Kárpát-medencei Egyetemek 
Kupájának zárónapján testközelbe 
került az ELTE-s győzelem, hiszen a 
döntőt az NSZK csapata játszotta az 
idén ismét kiemelkedően teljesítő sep-
siszentgyörgyiekkel.

A legutolsó mérkőzésre zsúfolásig 
megtelt a nézőtér, a közönség feszült 
csendben figyelte az eseményeket. A 
játék lassan indult, kezdetben mind-
két oldalon csak óvatosan passzolgat-
tak. Az első félidő nagyrészt a mieink 
kapuja köré redukálódott. Akárhogy 
próbálkoztak az ELTE-sek, nem tud-
ták sokáig megtartani a labdát, nem 
sikerült kivitelezni a támadásokat, 
hiszen a sepsiszentgyörgyiek védel-
me remekül zárt, el sem engedték őket 
a kapujukig, illetve mindig könnye-
dén visszaszerezték a labdát. Ennek 
ellenére ki kell emelnünk a hazaiak 
kapusának bravúros védéseit. Ez a 
játékrész 0-0-ra zárult. A második fél-
időben gyorsabb tempót vett a játék 
és már az első percekben megszületett 
az első Sepsi ’08-gól, amit nem sok-
kal később egy újabb követett. Erre a 
hazai játékosok újabb energiákat moz-
gósítottak, és visszaszorították ellenfe-
lüket a saját térfelükre. Egymás után 
születtek a szebbnél szebb helyzetek a 
sepsiszentgyörgyi kapu előtt, az egyik 
játékosunk például a labdával együtt 
érkezett a kapuba, ám az ellenfél 
kapusának sikerült hárítania a veszé-
lyes támadást. Csapatunknak hama-
rosan sikerült is szépítenie – sajnos 
már túl későn, így az idei KEK-en az 
NSZK csapata „csak” az ezüstéremig 
menetelt, a Sepsi ’08 számára pedig 
a tavalyi gyors kiesés már csak rossz 
emlék és megszerezték 3. KEK-győ-
zelmüket. Másik ELTE-s csapatunk, 
az ELTE Futsal idén a 9. helyig jutott.

A döntő mérkőzés után követ-
kezett, előbb a cheerleader, majd a 
futsal eredményhirdetés. Előbbi-
vel és az I. Cheer MEFOB-bal, Dr. 
Karácsonyi András szavaival élve új 
sportág született. Tavalyhoz képest 
idén kétszer annyi csapat indult, 
ezúttal különféle kategóriákban, 
többek között a Senior Cheer Dance 

Double, Senior Groupstunt és Senior 
Partnerstunt -ban. A zsűriben igazi 
külföldi szaktekintélyek, az auszt-
riai Ursula Hann, illetve a kalifor-
niai Tony Hodges foglaltak helyet. 
Az ELTE-s lányok két arannyal, a 
Diamonds csapata egy arannyal és 
egy ezüsttel, a SZIE két ezüsttel, Mis-
kolc, Szeged és Debrecen egy-egy 
ezüsttel, a Dreamteam egy arany-
nyal térhettett haza, az összesített 
pontszámok alapján pedig a Pink 
Panthers is bezsebelhetett egy díjat. 

A hagyományos futsal-díjátadó mel-
lett egyéb díjak is kiosztásra kerültek: 
az ELTE-sek közül került ki a torna 
legjobb kapusa (Nagy László) és leg-
jobb játékosa (Zimmermann Zoltán), 
a Sepsi ’08 lett a legjobb határon túli 
csapat – díjukat a szabadkai Hallás-
sérült Iskolának ajánlották –, illetve 
az ő csapatukat erősíti a KEK gólkirá-
lya is, Mánya Szabolcs személyében. 
Az Éjszaka Ördöge a Sixty-Nine lett.

Ördög Zsófia
ELTE Online

Döntő:
Sepsi ’08 – NSZK 2-1

1; Sepsi ’08
2; NSZK-ELTE
3; Csíki Sapientia
4; Szent István Egyetem
5; Góbék
6; MAFC-BME Futsal
7; Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem

8; Debreceni Egyetem
9; ELTE Futsal
10; Selye János Egyetem
11; MTTK Stars, TFSE
12 II. Rákóczi Ference Magyar 

Főiskola, PTE Futsal, Sixty-Nine, 
TFSL-Fehérvár

Bronzmérkőzés:
Csíki Sapientia – Szent István 

Egyetem 5-3

A KEK 2014 végeredménye:

Elődöntő:
Sepsi ’08 – Csíki Sapientia 2-1

NSZK – Szent István Egyetem 5-3
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Sport PublishOrPerish 7„EZ MIND ÉN 
VOLTAM EGYKOR”
Barangolás az azonosítók dzsungelében

Az országos telefonkönyv adatai szerint 62193 darab „Nagy”, 
57423 „Kovács”, 56660 „Tót(h)”, 56591 „Szabó” és 45970 „Horváth” 
családnevű előfizető van. A többieket most nem említem. Tételezzük 
fel, hogy csak egy százalékuk publikál…

Születésünktől fogva van egy 
saját nevünk, amely azonban önma-
gában nem azonosít minket. Sokszor 
már a kórházban kiderül, hogy aznap, 
ugyanott egy másik XY is született, és 
a két egyidős, egyforma nevű gyermek 
megkülönböztetéséhez további adatok, 
például az anyukájuk neve szükséges.

A digitális világban ez az azono-
sító módszer túl bonyolultnak, nehéz-
kesnek bizonyult. Az egyszerűbb meg-

oldás reményében, az 1970-es években 
bevezették nálunk a 11-jegyű személyi 
számot, amely a születési dátumon 
kívül tájékoztat az adott személy 
neméről, illetve arról, hogy tulajdonosa 
eredetileg magyar állampolgárságú-e. 
A személyi szám bevezetése nagyban 
megkönnyítette a számítógépes adat-
kezelést, viszont az Alkotmánybíróság 
a személyes adatok védelme érdeké-
ben 1991-ben megtiltotta az általános 
használatát. Ma már csak a régi típu-
sú személyigazolványban, illetve a 
lakcímkártyán szerepel. Szerepét az 
egészségügyben a TAJ szám, az adó-
ügyekben pedig a 10 jegyű adóazono-
sító jel vette át. (Érdekesség, hogy ez 
utóbbi sem független a születési idő-

től, ugyanis az első karaktert követő 
öt számjegy az adott személy születési 
időpontja és 1867. január 1. között eltelt 
napok számát adja meg).

Életünk során egyre több azono-
sítóval rendelkezünk, amelyek álta-
lában csak egy vagy nagyon kevés 
adatbázisban azonosítanak minket. 
Az iskoláskorú gyerekeket OM azo-
nosítóval látják el, az egyetemisták 
EHA kódot, NEPTUN kódot kapnak, 
a tudományos élet szereplői pedig 
dúskálhatnak a mindenféle azono-
sítókban. Tekintsünk át ezek közül 
néhányat!

MTMT azonosító
A Magyar Tudományos Művek 

Tárába történő regisztrációval létre-
jövő, automatikusan generált szám.  
Az adatbázisban a szerzői adatlap jobb 
oldalának alsó részén található. Erre 
az azonosítóra kell hivatkozni olyan 
esetekben, amikor az MTMT-ben rög-
zített publikációs adatokat szeretnénk 
áttölteni másik adatbázisba, például a 
www.doktori.hu oldalon.

Köztestületi azonosító, MTA ID
A „köztestületi azonosító" az MTA 

köztestületi tagjai számára a korábban 
használt nyilvántartó rendszer által 
generált szám volt, amelyet az új belé-
pők számára a 2011 ősze óta műkö-
dő Akadémiai Adattár már nem ad ki 
(bár a korábbiakat még nyilvántartja). 
Funkciójában ezzel teljesen megegye-
zik az MTA-azonosító, amely a köztes-
tületi tagok MTA adatlapján található 
meg.

Szerzők azonosítása szakiro-
dalmi adatbázisokban

Aki próbált már rákeresni egy 
Kovács vagy egy Kiss (Nagy, Szabó 
Horváth stb.) nevű szerző munkáira, 
az tudja, hogy nem kis kihívás kiszűr-
ni az általunk keresett szerző műveit.  

A találatokat pontosíthatjuk különbö-
ző szűrőkkel, de még így is óriási a hiba-
lehetőség. Az ilyen esetekben lehetnek 
segítségünkre a szerzői azonosítók. 
A természettudományban széleskörű-
en használt adatbázisok, mint a Web of 
Knowledge vagy Scopus, létrehozták 
a saját azonosító rendszerüket. A szer-
zők egy egyszerű regisztráció után 
megkapták a „ResearcherID”-t, vagy 
ha volt publikációjuk a Scopusban, 
akkor létrejött a „Scopus Author 
Identifier” kód. A Google Scholar pro-
fil létrehozásával Google Scholar ID 
azonosítót kaptunk. Ezek az azonosí-
tók azonban csak egy-egy adatbázis-
ban voltak használhatók.

A közelmúltban egy non-pro-
fit közösségi kezdeményezés olyan 
univerzális kódrendszert vezetett 
be a szerzők egyedi azonosítására, 
amely számos területen használha-
tó. Az ORCID (Open Researcher and 
Contributor ID) középtávon szink-
ronizálja, hosszú távon kiválthatja a 
szakirodalmi és egyéb adatbázisokban 
használt sokféle azonosítót. A kód 19 
karakterből áll, 4x4 számjegy és 3 kötő-
jel. Az ORCID közösségbe egyének és 
szervezetek is regisztrálhatnak. A beje-
lentkezéskor lehetőség van az adat-
védelemmel kapcsolatos beállításokra 
is, így minden szerző maga döntheti 
el, hogy mennyit kíván megosztani az 
adatai közül. A csatlakozott szerve-
zetek között olyan cégeket találunk, 
mint a Wiley-Blackwell, az Elsevier, a 
Nature Publishing Group, a Thomson 
Reuters vagy a CERN.

Az ORCID lehetővé teszi a kom-
munikációt és a hitelesítést a külön-
böző adatbázisok között. Használata 
egyre inkább terjed Magyarországon 
is. Az elsőként alkalmazó MTMT mel-
lett már a MATARKA (Magyar Folyó-
iratok Tartalomjegyzékének Kereshető 
Adatbázisa) rendszerbe is feltölthetők 
az ORCID azonosítók.

Az ORCID regisztrációs oldala: 
http://orcid.org

Végh Judit 

Források:
[Főcím: Füst Milán]
Baranyai A. honlapja [http://www.chem.
elte.hu/departments/elmkem/baranyai/
nevek.htm]
Wikipedia;
MTA honlapja
Szent István Egyetem Kosáry Domo-
kos Könyvtár és Levéltár honlapja
ORCID honlapja
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Egyetemi projektből nőtte ki magát az 
Ökuka, most pedig saját vállalkozásod van. 
Honnan indult a Recobin?

Nagyjából 2006 környékén, amikor 
a Környezettudományi Klub megala-
kult, kitaláltuk, hogy a TTK-n lehet-
ne szelektíven gyűjteni a hulladékot. 
Ezzel kapcsolatban az ELTE Hallgatói 
Alapítvánnyal is felvettük a kapcsola-
tot. Az akkori elnök, Gönzi Balázs és 
kollégái pedig írtak egy pályázatot, 
aminek egyik eleme volt, hogy megva-
lósítsuk a TTK-n a szelektív hulladék-
gyűjtést. Csak később jöttünk rá, hogy 
a projektre elnyert keretösszeg kevés 
lesz arra, hogy az egész Lágmáynosi 
Campust felszereljük.

Időközben észrevettük, hogy a 
gyógyszertárakban kartonokban gyűj-
tik a gyógyszerhulladékot. Innen jött 
az ötlet, ezt fejlesztettük tovább és így 
jött létre az akkori kartonból készült 
hulladékgyűjtő a TTK-n. Ez volt az 1.0-
ás kuka, ami még Környezettudomá-
nyi Klubos projekt volt.

Ezt követően jó ideig (cca négy 
évig) nem történt előrelépés a vállalko-
zásalapítás felé, néztük, hogyan műkö-
dik a rendszer, jók-e a gyűjtők, hogyan 
reagálnak rá a hallgatók, és rengeteg 
pozitív visszajelzést kaptunk. A hall-
gatók rögtön elkezdték jól használni, a 
takarítónők is teljesen önként elkezdtek 
vele foglalkozni. Ezt követően teljese-
dett ki a projekt az ELTE EKSZ-szel. 
A Vezér Hallgatói Egyesület vezetője, 
Mudra Viktória keresett meg, hogy 
miért nem terjesztjük ki a projektet a 
többi ELTE-s Campuson és a kollégiu-
mokban is, hiszen ők akkor már szelek-
tíven gyűjtöttek a vezérútiban.

Így az ELTE-n való elterjedése az ő 
érdeme, a KKlub inkább a projekt kom-
munikációjával foglalkozott különböző 
egyetemi napokon, például a LEN-en.

Ez idő tájt már Mező Bálinttal 
dolgoztam együtt az Ökukán, miután 
már beleöltünk saját pénzt a kukák 
elkészítésébe csak nagyon lassan sike-
rült kipörgetnünk a készleteket. 2012 

vége felé már ott tartottunk, hogy 
lemondunk az egészről. Ekkor indul-
tunk a Climate KIC helyi szervezeté-
nek klímainnovációs ötletversenyén, 
ahol a végén nyertünk 20 ezer eurót a 
projektre. Az újrahasznosított karton-
ból készülő, garantált két éves élettar-
tammal rendelkező, erős, strapabíró 
kukák képesek más hulladékgyűjtő-
ket helyettesíteni és a piaci áruk is a 
versenytársakénak negyedét teszik 
ki csak. Az összeg mellé inkubációs 
támogatást is kaptunk és itt kezdtem 
el környezetvédelmi, civil szférás 
résztvevőből környezetvédelmi vál-
lalkozóvá avanzsálni. 

Az inkubációs folyamatban már 
azon dolgoztunk, hogy legyen meg-
felelő üzleti tervünk, szolgáltatásokat 
igyekeztünk kialakítani a termék mellé. 
Azon is gondolkodtunk, hogy hogyan 
juttathatnánk el a terméket Európába.

Ennek a folyamatnak a harmadik 
hónapjában egy 2013 márciusi előadást 
követően talált meg minket egy kocká-
zati tőkebefektető – a startup világban 
ugye mindenki ilyet keres, erről álmo-
dik – mi ekkor még nem kerestünk 
ilyet, nagyon nagy szerencsénk volt.

Ezt követte egy 9 hónapos tárgya-
lási folyamat, heti 1-2 megbeszélés-
sel, aminek során eljutott a projekt a 
cégalapításhoz. Eközben természete-
sen nem csak a pénzügyi tervekre, a 
megtérülésre stb. voltak kíváncsiak, 
hanem arra is, hogy ránk bízhatják-e 
a pénzüket, azt mi megfelelően fogjuk 
felhasználni, tudjuk-e majd üzemeltet-
ni a céget. A 9 hónap végén elfogadták 
a befektetési kérelmünket, így 2013 
augusztus 24-én létrehoztuk a Recobin 
Kft-t, ami dedikáltan azzal foglalko-
zik, hogy újrahasznosított kartonból 
készült hulladékgyűjtőket forgalmaz 
irodaházak, intézmények és üzlethe-
lyiségek számára.

A tárgyalási folyamatban nagyon 
hasznos volt az a tapasztalat, amit a 
KKlubban és az ELTE HÖKben szerez-
tem az évek során. 

Hány főből áll a cég?

Jelenleg 4 főből, Mező Bálinttal 
ketten főállásban foglalkozunk vele, 
emellett pedig még ketten dolgoznak 
mellékállásban. Ha minden jól alakul 
akkor korábbi KKlub-osok is közelebb 
kerülnek a céghez majd!

Van valamilyen szabadalom a terméken?

A termékeket formavédelmi min-
taoltalom védi, szabadalmat nem akar-
tunk rá. Itt azt jegyezném meg, hogy 
a későbbiekben kukákat PLA-val sze-
retnénk bevonni, hogy egyenértékű-
ek legyenek más hulladékgyűjtőkkel. 
(PLA: kukoricakeményítőből készített 
műanyag, amely nem polymerszálakra 
esik szét, hanem a mikroorganizmusok 
is le tudják bontani)

De nem ebben szeretnénk az elsők 
lenni, hiszen ez Ökuka alapvetően 
mégis egy ’doboz’ marad – szerintünk 
az a fontos, hogy jól és kreatívan néz-
zen ki, hogy praktikus legyen. Karton-
ból rendkívül erős szerkezetek is lehet 
készíteni, mint azt a fotelt is, amiben 
éppen ülünk. Mi abban hiszünk, hogy-
ha ez jól van megtervezve, akkor tartós 
használati cikk lesz.

A PRO modellünk egyébként, 
amelyet Bagó Ákos formatervező 
barátunk készített, bejutott a 20 legjobb 
termék közé a 2013-as Formatervezé-
si Díj döntőjébe. Ezt nagyon komoly 
elismerésnek tekintettük. Mi abban 
szeretnénk erősek lenni, hogy újra és 
újra megújuljon a termékünk, köves-
sük a trendeket és az emberek által a 
termékünk felé támasztott igényeket 
ki tudjuk szolgálni.

Európában is tervezitek forgalmazni?

Abszolút, a hazai piac egyelőre 
kicsit kétkedve fogadja a kartont, mint 
anyagot, nyugaton azonban ez már 
semmilyen gondot nem okoz, így kint 
talán könnyebb dolgunk is van. Elő-
ször Ausztriában szeretnénk terjesz-
kedni, a második lépés pedig Német-
ország és Svájc lenne. Ezen kívül még 
Csehországban és Lengyelországban 
gondolkodunk egyelőre, bár ezeket 
szintén hasonló piacnak tartjuk, mint 
a magyart.

A terjeszkedéskor a szolgáltatásokat is 
szeretnétek exportálni a termékkel együtt?

Igen, abszolút. Azt gondoljuk, hogy 
a termék és a szolgáltatás külön nagyon 
kevés esetben működik. Bár pont a 
múlt héten telepítettük őket az Eiffel 

Ökuka, Recobin
Egy cég, amely az ELTE-ről nőtte ki magát

Ferenczi Attilával, a Környezettudományi Klub volt elnökével, 
környezettudatos vállalkozóval beszélgettünk cégéről és a fenntart-
hatóságról. Ezek azok a hulladékgyűjtők, az Ökukák, amelyeket ti 
is láthattok, használhattok az ELTE-n.
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Palaceban, ott megáll a termék egyma-
gában, mert ők korábban is jó újrahasz-
nosítási rendszert működtettek.

Milyen szolgáltatásokat terveztek?

Az Ökuka nem technológiai inno-
váció, amit mi csinálunk, az az újrafel-
fedezése a múltnak. Mező Bálint vezeti 
az Ökocikli projektet, terveink szerint 
háromkerekű kerékpárokkal (teherrik-
sákkal) fogjuk elszállítani a belvárosi 
vendéglátóhelyek szelektíven gyűjtött 
hulladékát. A szállítás engedélyeztetési 
folyamatban van, hiszen ahhoz, hogy 
hulladékot szállíts, meg kell felelned 
bizonyos törvényi követelményeknek.

Milyen tapasztalatok bizonyultak 
hasznosnak a vállalkozás létrehozásában?

Nagyon örülök, hogy az életem-
ben két dolog találkozott, az egyik 

az az, hogy elképesztő sok tapasz-
talatot hoztam KKlubból és az ELTE 
HÖKből. Fantasztikus látni, mikor 
valami működőképes lesz. A zöld civil 
évek alatt azt is megtanultam, hogy 
mitől lesz valami valóban környezet-
tudatos és nem csak olyan, mintha 
környezettudatos lenne.

Úgy gondolom, hogy nem a nap-
elemek és – kollektorok hatékonysá-
gát kéne növelni feltétlenül, sokkal 
fontosabb lenne az, hogy a fogyasz-
tásunkat igyekezzünk csökkenteni. 
Megtanultam azt is, hogy a külcsín 
elengedhetetlen. Nagyságrendileg 
ugyan annyit kell költeni a projek-
ted kommunikációjára mint magára 
a projektre.

Mennyire kell/kellett pótolni az 
Ökukákat az ELTE-n?

Az első években összesen 3 kuka 
veszteségünk volt, ebből kettőt egy 
csőtörés „vitt el”, egynek pedig egy 
pizzás dobozzal gyűlt meg a baja az 
IK HÖK iroda előtt.

Milyen a jó design?

A hulladékgyűjtőknél fontos a 
bedobó nyílás formája és a színkó-
dok is, ezek megkönnyítik a haszná-
latot. Bár a pizzásdoboz még mindig 
nem fér bele, az A/4-es papírok és az 
olyan hulladékok, amik rendszere-
sen képződnek, minden gond nélkül 
tárolhatóak bennük.

Egyébként itt megjegyezném, 
hogy nem szabadna ételmaradvá-
nyos, zsíros papírt a papírhulladék 
közé dobni, mert kismennyiségben 
az állatokat, rágcsálókat vonzzák, 
nagyon nagy mennyiségben pedig 
az újrahasznosítás során okozhat 
gondokat. Mi rendszeresen járunk 
ki méhtelepekre, ez a munkával jár. 
A környezetvédelem ott kezdődik, 
hogy látod a teljes életciklusát a dol-
goknak. Tudomásul kell venni, hogy 
az ember ugyan szemetet termel, de 
látni kell azt is, hogy ennek a 80%-a 
újrafelhasználható. 

Mik a tervek a következő fél évre?

Hű, nagyon sok minden. Min-
denképpen megyünk nemzetközi 
piacra. Személy szerint két irány-
ba szeretnék nyitni. előre is és picit 
vissza gyökerekhez is. Üzlet szinten 
szeretném, ha mind a termék mind 
a szolgáltatás megjelenne még leg-
alább egy európai nagyvárosban. 
Emellett szeretném az ELTE-vel újra 
felvenni a kapcsolatot, hogy újragon-
doljuk a szelektív hulladékgyűjtés 
elemeit. Egy jól optimalizált rend-
szerrel többmillió forintot lehetne 
spórolni az egyetem számára.

Időről-időre felmerül bennem 
egy beszélgetős est, amely során 
volt KKlubosok át tudnám/ át tud-
nánk adni azokat a tapasztalatokat, 
amiket az elmúlt években szeretem 
a cégalapítás és vállalkozás témák-
ban. Úgy gondolom, hogy a kutatási 
perspektívák mellett nagyon fontos 
az is, hogy a hallgatók megismerjék 
azt, hogy hogyan is lehet vállalkoz-
ni. Egyébként akit érdekel, tudom 
ajánlani, a Climate KIC vonatkozó, 
Pioneers into Practice és a Journey 
programjait.

Törceee

„Minek fémből készíteni egy szelektív hulladék-
gyűjtőt? Minek műanyagból, üvegszálból gyár-
tani, ha úgyis ellopják, megsérül, összefirkálják. 
Mi egy olyan anyagból készítjük el ezeket, amit 
Magyarországon tudunk gyártani és újrahasznosí-
tani, az ökológiai lábnyoma pedig nagyságrendekkel 
kisebb, mint a többi piaci megoldásnak.”





MEGHÍVÓ
KÜLDÖTTGYŰLÉSRE

2014. 03. 25., kedd, 18:00, É 0.89

Tervezett napirend:
1. Bejelentések
2. Beszámolók

3. Személyi kérdések
4. Képviselő választás

5. Egyebek
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Lost in the air
Relytélyes eltűnés az óceán felett

A talányokkal övezett Boeing 777-es utasszállító repülőgép esete 
mindmáig tisztázatlan maradt. Még március 13-án sem találták a 
Malaysia Airlines gépét, 239 utassal a fedélzetén nyom nélkül eltűnt. 
Azelőtt 6 nappal volt az utolsó hír róla. A kereséshez minden moz-
dítható járművet bevetettek. Az alábbiakban bemutatnék az elmúlt 
évtizedekből néhány hasonló esetet.

A szakértők szerint számtalan oka 
lehet ennek a balesetnek. Mivel nem 
tudunk semmi biztosat, így a teljesség 
igénye nélkül a következő lehetséges 
okok, indítékok merültek fel: a pilóták 
hibáztak, esetleg öngyilkosságot kísé-
reltek meg; gépeltérítéssel egybekötött 
terrortámadás történt; hajtóműhiba, 
vagy egy erős légörvény felelős ezért.

A történelem első ilyen rejtélyes 
eltűnése Amelia Earhart nevéhez köt-
hető. Őt onnan ismeri a világ, hogy 
1928-ban az első 
nőként átrepülte 
az Atlanti-óceánt 
(habár ekkor még 
csak utas volt). 
1937. június 1-jén 
az akkor korszerű-
nek számító Lock-
heed Electra típu-
sú repülőgépével 
(és navigátorával) 
szálltak fel Miami-
ból, és egy hónap 
a l a tt  m i n t e g y 
32 000 km-t tettek 
meg, mikor leszáll-
tak Új-Guineában. 
Innen egy nagyobb 
„ugrást” szerettek 
volna megtenni  
(4115 km) egyszer-
re a Howland-szigetre. A levegőbe 
emelkedést megelőzően felmerülő 
műszaki problémák ellenére mégis 
felszálltak, de soha nem értek célba. 
Az Amerikai Haditengerészet mint-
egy 2 héten át, 66 repülőgéppel és 9 
hajóval kereste a nyomukat, de mivel 
totálisan semmit nem találtak, felad-
ták a reményt. Ezt követően egy ame-
rikai író magánforrásból tovább finan-
szírozta a keresésüket, de 3 hónap 
elteltével ő is kénytelen volt feladni.  
A mai napig rejtély fedi eltűnésének 
okát, és az évek alatt számos meg-
alapozatlan teória született a történet 

tisztázására, de végül semelyik sem 
nyert értelmet, vagy bizonyosságot.

A híres amerikai dzsesszzenész, 
Glenn Miller nevét ma egy orchestra 
együttes viseli. Önkéntesként lépett be 
a II. világháborúba, és 1944-ben tűnt 
el repülőgépével. Valószínűleg egy 
baráti gép találhatta el, így zuhant a 
tengerbe. Eltűnéséről ma is születnek 
és terjednek „legendák”, valószínű-
leg azért, mert jóval ismertebb volt az 
átlag katonákhoz képest.

Szintén a II. világháborúban 
történt szerencsétlenség egy B-24D 
Liberator típusú géppel (mely a 
Lady Be Good névre lett elkeresz-
telve). 1943 áprilisában Nápolyba 
tartott, de olyannyira eltűnt, hogy 
15 év kellett a részletek megismeré-
séhez. Akkor azt hitték, hogy a Föld-
közi-tengerbe zuhanva veszett oda 
a kilenc fős legénység. Végül 1958-
ban találták meg a lezuhant repü-
lőt, ami a Líbiai-sivatagban volt, 
710 km-re attól a ponttól, ahová a 
szerencsétlenség helyét képzelték.  
Nagy valószínűséggel az üzemanyag 

hiánya okozta a balesetet, de nem 
a legénység vesztét. Mivel találtak 
maradványokat, és személyes tárgya-
kat is, kiderült, hogy mindannyiuk 
ejtőernyős ugrást hajtott végre a 
becsapódást megelőzően, és egy 
katona kivételével (félig nyílt csak 
ki az ernyője) mindenki megúszta 
ezt. A nyolc túlélő északnak vette az 
irányt, mivel azt hitték, hogy közel 
vannak a Földközi-tenger partjához. 
Mindössze egyetlen kulacs vizük 

volt ,  ezért  öten 
hátra maradtak, és 
csak hárman foly-
tatták az útjukat, 
hogy segítségre 
leljenek. A forró-
sággal és a vízhi-
ánnyal végül nem 
bírt a szervezetük, 
így az expedíció 
kudarcba fulladt. 
Rosszul választot-
tak, amikor észak 
felé indultak el. 
Ha  ugyanezt  a 
távolságot dél felé 
teszik meg, akkor 
pont beleütköztek 
volna egy oázis-
ba ,  va lamint  a 
saját repülőjükbe 

(ami 15 év után is szinte hibátlan álla-
potban volt), így rádión tudtak volna 
vészjelzést leadni. Egyes alkatrészei 
még napjainkban is ki vannak állítva 
különböző múzeumokban.

1962-ben az Egyesült Államok 
a vietnami háborúba küldte Flying 
Tiger 739-es névre (Lockheed Super 
Constellation típusú) hallgató gépét, 
107 utassal a fedélzeten (96 fő kato-
na). A Csendes-óceán felett nyoma 
veszett, ezért az amerikai hadsereg 
repülőgépekkel és hajókkal nyolc 
nap alatt 520 000 km2-nyi területet 
fésűlt át, mindhiába. Guam köze-
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lére tették a lehetséges helyszínt, 
ahol a katasztrófa bekövetkezhetett. 
Egy tankerhajó szemtanúinak (nem 
túl meggyőző) állításaira támaszkod-
va a végső álláspont az lett, hogy a 
gép valamilyen technikai probléma 
miatt felrobbanhatott, de soha nem 
találtak alkatrészeket az óceánban, 
így ezt teljes bizonyossággal nem 
lehet megállapítani. A konspiráci-
ós teóriák kedvelői sem maradhat-
tak ki: aznap, Dél-Vietnamban egy 
ugyanilyen fajtájú repülőgép szintén 
lezuhant, ezért néhányan szabotázst 
sejtettek a háttérben, de ezt végül az 
amerikai kormány eloszlatta.

Az egyetlen történet, ahol leg-
alább egy kicsi happyend-érzés van, 
az az Andokban lezuhant uruguay-i 
rögbicsapaté, amit Hollywood fel 
is karolt. 1972. október 13-án, az 
uruguay-i légierő Chilébe tartó gépe 
pilótahiba és a rossz időjárás miatt 
egyenesen belecsapódott az Andok 
oldalába. A gép több darabra tört, így 
a 45 utasból 17-en életüket vesztették 
a zuhanást követően. A sportolókon 
kívül főleg egyetemisták tartózkod-
tak még a repülőn. Az első kereső-
expedíció eredménytelen volt, nyolc 
nap után feladták a mentőcsapatok. 
Az ott töltött 71 nap alatt szörnyű 
dolgokat kellett (t)enniük, és még 
szörnyűbb körülményeket elviselni-
ük az életben maradás reményéért. 
Végül 16-an életben maradtak, így az 
ő esetükben inkább ennek a miként-
je marad „rejtély”, nem a balesetet 
kiváltó okoké.

Az elmúlt években is fordultak 
elő nehezen megmagyarázható sze-
rencsétlenségek: az Air France 447-es 
járatának katasztrófája öt éve történt 
ugyan, de most is rengeteg kérdés 
vetődik fel a 216 utas halálával járó 
baleset kapcsán. Vagy említhetnénk 
a kalandvadász milliomos, Steve 
Fossett végzetét is, amikor lezuhant 
a Nevada-sivatagban 2007-ben, és a 
Google Earth-öt is bevető kutatásnak 
egy évébe tellett, mire megtalálta őt.

A történelem során, legyen az 
csak néhány évvel, vagy akár évti-
zeddel korábbi, számos olyan repü-
lőszerencsétlenség történt, melynek 
bizonyos részleteit még most sem 
ismerjük, és valószínűleg nem is 
fogunk már tisztábban látni. És ki 
tudja, hogy a tengerek mélyén meny-
nyi válasz rejtőzik még…

Kollár Dávid

Díjnyertes tüskésdisznó
Vadonlesők figyelem

A Vidékfejlesztési Minisztérium a Vadonleső program keretein 
belül idén indította el azt a kezdeményezést, amelynek segítségével 
a hazánkban őshonos emlősöket kívánják ismertebbé tenni, miköz-
ben egy-egy faj eredményes megóvását is biztosítják. 2014 évének 
emlőse a keleti sün (Erinaceus roumanicus) lett.

Ez a kis testalkatú mindössze két-
arasznyi hosszúságú élőlény egész 
Európában megtalálható, hazánk egyet-
len sünalakúak rendjébe tartozó állata. 
Kevesen tudják, hogy tüskéi valójában 
szőrének módosult változatai, amit más 
néven szarunak hívnak. A fiatal egyedek 
tüskéi puhábbak, de mindazonáltal, hogy 
összegömbölyödve védelmet nyújtanak a 
ragadozók ellen, még a kisebb eséseket is 
tompítják. A barna-fehér csíkozott tüskés 
védelmi rendszer alatt található kis feke-
te szemű teremtmény a cserjésekben, az 
erdőkben, de legtöbbször a lakott terüle-
teken is előszeretettel kutat táplálék után.

Étlapján elsősorban a földigiliszta és 
a csiga szerepel, sajnos ennek következ-
ménye, hogy az autóutakon sok elhullott 
sündisznót találunk. Eső után ugyanis a 
földigiliszták feljönnek az úttestre, ami 
ugyan svédasztalként tárul a sünik elé, 
azonban a gépkocsik zajától megijedve 
összegömbölyödnek és ez gyakran az 
életükbe kerül. A puhatestűek mellett 
természetesen rovarokat, de akár gyü-
mölcsöket is szívesen fogyaszt.

Alkonyatkor megfigyelhető, ahogy 
a városokban, a parkokban bokorról 
bokorra futkároznak. Gyenge látásukat 
kifinomult hallásuk és szaglásuk kom-

penzálja, így kiválóan tájékozódnak az 
éjszaka során. Míg a sűrű növényzet 
kellő védelmet nyújt a nappalok során, 
addig egy farakás vagy az avar akár a tél 
átvészelését is lehetővé teszi a keleti sün 
számára. Így e védett teremtmény túl-
élését a levágott, de rakásokban hagyott 
gallyakkal, levelekkel segíthetjük. Az 
elszántabbak akár süngarázs építésébe 
is belevághatnak.

Tavasztól őszig készül téli álmára, 
és mikor már beköszönt a hideg, zsírtar-
taléka eléri a kellő mennyiséget – szept-
ember, október környékén – menedéket 
keres, majd gombóccá formálódva, meg-
merevedve, életfunkcióinak lassulásával 
álomba szenderül. Márciusban mikor 
szívverése felgyorsul, teste eléri normál 
hőmérsékletét, útnak indul, hogy felhasz-
nált tartalékait minél előbb visszapótolja.

Territoriális viselkedést kizárólag 
párzási időszakban tanúsítanak. Ha 
két rivális hím ugyanarra a nőstényre 
vágyik, akkor a küzdelem lökdösődés-
sel kezdődik, majd igazi bokszmeccsbe 
torkollik. Akár történt rivalizálás akár 
nem, minden esetben a hím környékezi 
meg a nőstényt, akit addig „kerget” míg 
végül kis ellenállás után forgásba nem 
kezdenek, végül a nőstény felkészül a 
párzásra. A faj fennmaradását az évi két 
alkalommal történő magas szaporulatú 
ellés biztosítja.

Mivel a sünik mostanában ébredez-
nek, túlélésükhöz nagy segítséget nyújt 
a körültekintőbb autóvezetés. Ameny-
nyiben egy süni egészséges, de mégis 
segítségre lenne szüksége, vastag kesz-
tyűvel fogjuk meg, és helyezzük a forga-
lomtól messzebbi növényzet által sűrűn 
borított területre. A sokkos állapotban 
talált egyedet olyan újságpapírral vagy 
törölközővel bélelt dobozba tegyük, 
amelyben egy rongyba csavart meleg 
vizes palackot helyeztünk el, így jutas-
suk minél előbb állatorvoshoz, hiszen 
mégiscsak hazánk egyetlen őshonos sün-
fajáról van szó.

Kőnig Rita
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Változó élelmiszerek
Csökkenő tápanyagtartalom

Az evés minden élőlény egyik legfontosabb tevékenysége 
anyagcseréjének fenntartásához, hiszen testét így juttatja energiá-
hoz, amelyet felhasználhat. Az emberi faj kiváltképp kényes a finom 
falatokra. Azonban nem mindegy, miből készülnek íncsiklandozó 
fogásaink. Sokszor szemünk, íz- és szagérzékelésünk becsap min-
ket, ezt pedig az ipar ki is használja.

Kaja-aktivisták
A helyes táplálkozással napjaink-

ban számos könyv, film, tanulmány 
és egyéb publikáció foglalkozik. Sok 
ellentmondásuk következtében a kér-
dés az, mennyire hitelesek a különbö-
ző eszmék; illetve melyik az és melyik 
nem. Fontos dolog persze az egészség 
érdekében szólni a táplálékokról, ellen-
ben ha csak egy generációt is előrébb 
ugrunk időben, tapasztalható az a 
különbség, mennyivel fokozottabban 
hívják fel a mai ember figyelmét, mire is 
ügyeljen, ha egészséges kíván maradni. 
Ezek után azt is hihetnénk, hogy a sok 
szócséplés a pánikszerű megoldáske-
resésnek köszönhető, s valószínűleg 
ebben van is igazság.

A téma iránti fokozott 
érdeklődés nem napjainkban 
kezdődött, sőt talán konkrét 
időpontot nem is társíthatunk 
hozzá. Inkább az vehető észre, 
hogy az iparosodás és gépie-
sedés, illetve a túltermelésre 
berendezkedett gyárak fel-
törekvésével egyidejűleg sok 
betegség előfordulása is foko-
zatosan megnövekedett. Miu-
tán egyre több probléma merült 
fel, a hiba okának a környezetet, 
bővebben a táplálékforrásokat 
találták. A mai társadalom étke-
zési szokásai megváltoztak, és 
a bevitt ételek minőségében 
is különbség tapasztalható az 
egykoron megfelelőhöz képest. 
„Mennyiségi túl-, minőségi 
alultápláltság” – így nevezték 
meg a gödöllői kutatók a mai 
helyzetet. A modernizációnak 
köszönhetően megjelentek ételeinkben 
a mesterségesen hozzáadott tartósító-
szerek, adalékanyagok és színezékek. 
Míg utóbbi talán esztétikai élményün-
ket javítja, addig az előbbiek a hosszú 
ideig való eltarthatóságot segítik, de 
mindkettő közös pontja egy érdek: a 

vásárló tetszését elnyerve a lehető leg-
több profit beszerzése. A látszat pedig 
csal, ahogy kell, és az emberek több-
sége megveszi, ami szép. Jól rávilágít 
ez arra a tényre, hogy szépítgetések 
nélkül talán senkinek nem kéne a por-
téka, ennek gyökere pedig a kimerített 
termőföldek szegényes ásványi anyag 
tartalma lehet.

Az fokozódó pánik csillapítása 
érdekében a Gödöllői Agrártudományi 
Egyetem is kutatásba kezdett: megvizs-
gálták különböző élelmiszernövényeink 
és a tej ásványi anyag (részletesebben 
mikroelem) és vitamin tartalmának vál-
tozását 1966 és 1990 között, vagyis 24 
év alakulását dolgozták fel. A végered-

ményt diagramon ábrázolva elég szem-
léletesen prezentálták, hogy ilyen rövid 
idő alatt mennyivel romlott a tápanyag-
tartalom a felsoroltakban. Közülük a tej 
esetében volt a legnagyobb különbség, 
amelyet az állattenyésztésben felhasz-
nált takarmány nem megfelelő minő-

ségének köszönhetünk, mivel legtöbb-
ször olyan táppal etetik a jószágokat, 
amelyet el is fogyasztanak, de közben 
gyorsan elérik tőle a vágósúlyt. Ezek 
azonban nem egyeznek a természetes 
táplálékukkal. A tej pedig túlnyomórészt 
a szarvasmarhák érdeme, akiknél a táp-
ként bevezetett génmanipulált kukorica 
emésztési gondokat okoz, bélrendsze-
rükben pedig az egészséges Escherichia 
coli helyett enteropatogén forma (EPEC) 
jelenik meg – húsukban és tejükben egy-
aránt –, amely bélfertőzéseket okoz. 
Emberekre nézve főleg a kisgyermekek 
és az idősek fenyegetettek általa, náluk 
ugyanis fokozottan vált ki zavarokat a 
keringési rendszer működésében, amely 
következtében akár halálos kimenetelű 
hemolitikus urémiás szindróma [HUS] 
is jelentkezhet.

Hiányzó megoldás
A sok szembenálló írás és kialakított 

táplálkozási eszme – például vegetári-
ánus étrend, különböző diéták – mind 
tartalmaz igazat is, de rengeteg hát-
rányt is rejt. Egyelőre keveset tudunk 
az egészséges táplálkozás mibenlétéről, 
így ma is számos szakember dolgozik 
ezen, mivel eddig nagyon kevés tanul-

mány született. Nem áll rendel-
kezésünkre a megfelelő háttér 
az ilyen jellegű kutatások terén, 
mivel azok nagyon hosszú időt 
igényelnének, az emberen való 
kísérletezés etikai okokba ütköz-
het. Nehézség továbbá, hogy a 
tápanyagok biokémiai elemzése 
sok esetben nem ad magyará-
zatot az élettani hatásokra; egy 
átfogóbb in vivo kísérlet adhat-
na csak pontos választ.

Ezen nehézségek ellenére 
nincs mit tennünk, mint ügyelni 
arra, hogy változatosan étkez-
zünk és megadjuk szerveze-
tünknek, amit kíván. Általáno-
san talán sosem fogalmazható 
majd meg, mi a helyes táplálék 
vagy étrend egy embernek, 
hiszen sokfélék vagyunk, így 
az igényeink is mások. Az elté-
rő immunitás miatt az egyik 
embernek finom falat a másik-

nak egy betegség potenciális forrása 
lehet: például egyes vitaminok a dohá-
nyosokra vs. nem dohányzókra nézve. 
Mégis törekednünk kell arra, hogy ne 
a reklámok és az ipar, hanem mi dönt-
sünk arról, mit eszünk.

Solymosi Emőke
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Avagy hogyan veszik fel a nagymultik 
a környezetvédők jelmezét

Az utóbbi évtizedben egyre több környezetvédelmi rendeletet 
hoznak, ami igencsak megterhelné az egyes vállalatok pénztárcáját, 
ha minden pontját betartanák azoknak. Igyekeznek költséghatéko-
nyan megfelelni a jogi elvárásoknak, éppen ezért kreatív ötletek-
kel teremtik meg a „zöld” arculatot. Időnként ezek a törekvések 
megmosolyogtatóak, de inkább elkeserítő hatást gyakorolnak, ha 
felismerjük a valódi szándékot.

Greenwash
A zöldrefestés jelentése a Concise 

Oxford English szótár szerint: "egy 
szervezet hamis információt terjeszt 
annak érdekében, hogy környezettu-
datos arculatot alakítson ki."

A zöldrefestés kifejezés 1986-ban 
bukkant fel először egy Jay Westerveld 
nevű, New York-i környezetvédő 
esszéjében. Írásában a szállodaipar-
ral szemben fogalmazott meg kemény 
kritikát, mivel az érintett cégek nem 
végeztek semmiféle környezetvédel-
mi intézkedést, miközben plakátjai-
kon ennek ellenkezőjét hirdették, ezzel 
megtévesztve vendégeiket. 

Tehát olyan marketingstratégiák-
ról van szó, melyek azt a benyomást 
keltik a fogyasztókban, hogy a vállalat 
felelősen viselkedik, környezettudatos 
irányelveket követ. Reklám és PR cége-
ket ruháznak fel azzal a feladattal, hogy 
megteremtsék a cég „zöld”, vagyis kör-
nyezetbarát arculatát, és ezt tüntessék 
fel az általuk gyártott termékeken is. 
Ezt a hamis, vagy csak részben helytálló 
zöld arculatot további környezetkárosí-
tó tevékenységük elfedésére és a maxi-
mális profit elérésére használják.

Megtévesztő külső
Vegyünk egy szánalomra okot adó, 

és egyben kreatív, első ránézésre hite-
lesnek tűnő példát.

Az egyik legelkeserítőbb fogás a 
Budapesten található „zöld” benzin-
kút. Az Istenhegyi úton lévő töltőállo-
más napenergiát használ, a napkollek-
torok pedig leveleket alkotnak, külsejét 
élő növények borítják. Itt ugyan való-
ban ökologikus kialakítással állunk 
szemben, azonban gondoljunk csak 
bele, mennyire védi a környezetet egy 
olajcég valójában. Alternatív energi-
át használ a töltőállomás energiaellá-

tásának fedezésére, de közben olyan 
energiaforrással kereskedik, aminek 
használata nagymértékben hozzájá-
rul a környezetterheléshez. Mind a 
kitermelés, a szállítás, finomítás és az 
elégetés negatív hatást gyakorol a kör-
nyezetre. Az egész világot súlyosan 
érintő környezeti problémák fő okai 
közé tartozik a fosszilis tüzelőanyagok 
elégetése, jelentősen növeli a légköri 
széndioxid mennyiségét.

A cég szerint a benzinkút tökéletesen 
beleilleszkedik a környezetébe, a kiala-
kítás összhangban áll a budai hegyvi-
déki környezettel. A két napkollektor-fa 
különös büszkeséggel tölti el őket. Ter-
mészetesen a környezetbarát technológia 
segítségével maga a töltőállomás keve-
sebb széndioxidot bocsát ki, azonban ará-
nyában ez jelentéktelen, ráadásul nem 
tudunk több benzinkútról, ami hasonló 
módon hasznosítaná az energiát. 

A probléma az, hogy téves asszoci-
ációkat ébresztenek a környezettudatos 
magatartással kapcsolatban. Az embe-
reket megvezetik, és még nagyobb 
mértékű fogyasztásra sarkallják őket. 

Hiába minden álökotudatos cse-
lekvés, a valódi zöldek kiszagolják az 
égett fű szagát. Aki erre felfigyel, nem 
fog hinni a valóban környezetvédő 

szervezeteknek sem, mondván, a zöl-
dek hazudnak. Így a legtöbben azt a 
terméket sem veszik le a polcról, ami 
valódi környezetvédő címkével rendel-
kezik, és ráadásul az ára is borsosabb.

Wise Use mozgalom
A zöldrefestésnek több módszerét 

ismerjük, egyes cégek tudósokat támo-
gatnak, hogy cáfolják például a globális 
felmelegedés komolyságát, vagy éppen 
a GMO-nak minősített, vagyis geneti-
kailag módosított élelmiszerek veszé-
lyességét. Hatalmas pénzeket adnak 
PR cégeknek (mint például a Burson-
Marsteller, Edelman, Hill & Knowlton), 
amelyek reklámhadjáratot indítanak a 
multinacionális cégek javára. 

Egy másik, jól bevált módszer 
olyan, esetlegesen hamis civil szerveze-
tek támogatása, amelyek a környezetvé-
delmi vívmányok ellen kampányolnak. 
Erre példa az amerikai Wise Use moz-
galom, ami olyan szervezetnek állítja 
be magát, ami a többség, az átlagember 
érdekeit képviseli a multikkal szemben, 
miközben a vállalatok malmára hajtja a 
vizet, hiszen ők a megbízók.

A pofátlanság ott tetőzik, hogy a 
mozgalom éllovasai azt terjesztik, hogy 
a tényleges környezetvédők túlképzett, 
városban élő, elvakult társaság, miköz-
ben saját magukat titulálják valódi kör-
nyezetbarát harcosoknak. Tagadják 
olyan környezeti problémák létezését, 
mint például a savas esők, illetve az 
ózonréteg vékonyodása.

Az is árulkodó jel lehet, hogy a 
szervezet alapítója is az egyik legrégeb-
bi természetvédő szervezetnél dolgo-
zott korábban. Vajon mi okozhatta az 
egykori természetvédő pálfordulását? 
Talán a profithajsza vezérelte a konku-
renciához?

Béki Virág



48. félévfolyam 6. szám 
2014. március 19.

Helyvektor16
Egy falat Spanyolország
Churros Up

Szereted Spanyolországot, de még sose próbáltad ki a churrost? 
Esetleg kipróbáltad és már az első falat után beleszerettél, de itthon 
csak fesztiválokon futottál bele ebbe az édességbe? Akkor megta-
láltam a neked való helyet, nem is olyan messze az egyetemtől a 
belváros egyik forgalmas csomópontjánál.

A Kálvin tértől egészen pontosan 
egy percnyi sétára található a Churros 
Up nevezetű apró gyorsétterem. Azért 
gondolom, hogy gyorsétterem, mert nem 
kapható meleg étel, vagyis az a fajta nem, 
amit az ember ebéd gyanánt fogyaszt. 
Más forró falatokkal azonban összefut-
hat az ember. Ugyanis a churrost, ezt 
a hihetetlenül finom spanyol fánkféle-
séget, gőzölögve a legjobb fogyasztani. 
Ahhoz pedig hogy a vendég a lehető leg-
jobb állapotban találkozhasson a finom-
sággal, a melegen tartók gondoskodnak. 
Így legyen reggel vagy éppen késő dél-
után, mindig meleg churros fog várni. 
Nevéből adódik, hogy édes tésztából 
készül, amit vagy natúron, vagy fahéjas 
cukor bevonattal kérhetsz. Itt gondolhat-
nád: hogy azért minek menjek el a bel-
városba, hogy sima tésztát egyek? De a 
helyzet az, hogy kedvedre válogathatsz 
jó pár öntet közül, amelyekbe ezt a fánk 
különlegességet mártogathatod. A leg-
alább annyira édesszájúakat, mint ami-

lyen én vagyok három féle csoki máz és 
karamell vagy éppen vanília várja, akik 
viszont imádják a gyümölcsöket az eper 
vagy áfonyás öntet közül válogathatnak.  
Annak se kell elkeserednie, aki annyi-
ra nem kedveli az édességeket, ugyanis  
több féle szendvics közül is lehet válo-
gatni. Természetes, hogy aki eszik az 
meg is szomjazik, és a churrosozóban 
választhat dobozos üdítőt, vagy sima fél 
literes itókát, de akár kérheti a minden-
ki által ismert Piroska szörpök egyikét. 
Akik azonban különlegességre vágy-
nak, az Amerikából érkező valamelyik 
zöldteát próbálhatják ki. Emellett termé-
szetesen a churros mellé kávét és teát is 
kérhetsz. Sőt menüben olcsóbb, érdemes 
tehát szépen végiggondolni, hogy mi a 
vágyad, és szerintem mindenki talál ked-
vére és pénztárcájának való megoldást. 
Egyelőre a töltetlen verzióba futhattok 
bele, de biztos forrásból tudom, hogy 
hamarosan a töltött forma is a melegí-
tőkbe kerül. Sokan érdeklődnek afelől, 

hogy van-e a churrosnak sós változata. 
A helyzet az, hogy ezt Spanyolország-
ban a kávé mellé vagy éppen a kávéban 
feláztatva fogyasztják. De itthon ki tudja, 
lehet egy napon majd sajtszósz mellé 
fogjuk ropogtatni ezt a különlegessé-
get. A Churros Up-ot nem csak a finom 
desszert, hanem az ott dolgozók vidám-
sága és kedvessége is egyre magasabb 
szintre emeli, hiszen a vendéglátásban ez 
elengedhetetlen. Hogy mennyire elkö-
telezettek a Churros Up kitalálói, azt mi 
sem bizonyítja jobban, hogy maguk a 
gondolat kiötlői azok, akik nap mint nap 
kiszolgálják a hozzájuk betérő vásárló-
kat.  Amennyire tehetik, próbálnak 
lépést tartani a rohanó világgal, és – a 
különféle ünnepekkor, mint például a 
nőnap, vagy a húsvét – újdonságokkal 
készülni. Szóval, ha időtök engedi, és 
épp a környéken sétálgattok, akkor tér-
jetek be egy pár finom falatra az Üllői úti 
falatozóba, nem bánjátok meg!

Bori

Újra indul a  
Bridge Budapest 
ösztöndíjprogramja

Boston és San Francisco után idén 
több távol-keleti állomásra és Izrael-
be is eljuthatnak a magyar fiatalok a 
Bridge Budapest segítségével. A Prezi, 
a Ustream, a LogMeIn és az NNG által 
működtetett nonprofit szervezet a Prezi 
diákokkal zsúfolásig megtelt Nagyme-
ző utcai központjában hirdette meg 
idei ösztöndíjprogramját, amellyel a 
vállalkozókedvű fiatalokat inspirálnák.

Szeretnénk, ha minél több ember 
maradna itthon, és akár a cégeinknél tanul-
nának. Gyakran ugyanis a legjobb tehet-
ségeinket veszítjük el. Miközben nagyon 
sokat tud ez az ország még fejlődni, meg 
tudjuk mutatni, hogyan lehet Magyaror-
szágról sikeres, akár világhíres startupot 

építeni. Valami elkezdődött – mondta el 
Balogh Péter, az NNG vezetője

Stockholmban nincs több világhíres 
startup, mint Magyarországon. Svédor-
szágban az utóbbi 200 évben gyors volt a 
gazdasági növekedés, neves brandek jöttek 
létre, mint a Volvo, az Ikea vagy az Erics-
son. Mi ezt Magyarországon épp most 
alapozzuk meg. 50 vagy 100 év múlva 
majd mi leszünk azok, akikről elmondják, 
hogy egy mentalitásbeli változást indítot-
tunk el – mondta el Árvai Péter.

„Gyakran megkérdik tőlem, miért 
maradtam itthon, és bár nincs racionális 
gazdasági érvem, de a külföldi kollégákkal 
beszélgetve egyre jobban kezdtem becsül-
ni mindazt, amit Magyarország nyújtani 
képes. Ma az általános magyar kreativi-
tás nagy része oda megy, hogy ha van egy 
ötletünk, máris azon agyalunk, miért fog 
befuccsolni. Számomra nagy lecke volt 
Amerikában, hogy ha valami nem sikerül, 
újra és újra felállnak a kudracból” – fogal-
mazott Fehér Gyula.
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Augusztus Oklahomában

Tracy Letts, Pulitzer díjas színházi rendező alkotását, az 5 Tony-
díjat besöprő Augusztus Oklahomában  című darabot adaptálta a 
vászonra John Wells. A film két kategóriában is esélyes volt elnyerni 
a legrangosabb filmes elismerést, az Oscar-díjat, de nagy bánatomra 
egyik kategóriában sem diadalmaskodott.

Az elején bemutatnám a szereplő-
ket, ugyanis ez a film bővelkedik a jobb-
nál jobb színészekben, színésznőkben.  
Először is Violetet, a családanyát és fele-
séget, akit Meryl Streep alakít, akinek 
véleményem szerint már épp itt volt az 
ideje, hogy egy komoly alkotáshoz adja 
a nevét, és ne csak olyan tingli-tangli 
filmekhez, mint a Mamma Mia, ami rop-
pant aranyos, de ezzel kábé be is lehet 
fejezni róla a leírást. A férj szerepében 
Sam Shepard-t figyelhetjük meg, aki töb-
bek között a Szerelmünk lapjaiből lehet 
ismerős számunkra. Nincs túl hosszú 
szerepe, de az egész filmet ő indítja be 
az eltűnésével. A hír hallatára a család 
három lány tagja, Barbara, Karen és 
Ivy, hazautaznak. A három lány, Bar-
bara, Karen és Ivy és a családjuk, hogy 
támaszt nyújtsanak anyjuknak. De saj-
nos az apa eltűnését hamar felváltja az 
igazság miszerint a családfő öngyilkos 
lett. A temetés és Violet betegsége miatt 
nagy nyomás van a családon. Régen nem 

látták egymást, mindenkinek megvan 
a maga kis titka, de ez nem az a film, 
amiben titkok is maradnak. Violet határt 
nem ismerve alázza meg lányait, tárja 
fel mindenki előtt a magánügyeiket, 
legyen szó egy békésnek induló csalá-
di vacsoráról, vagy éppen egy délutáni 
beszélgetésről. A fő szálat véleményem 
szerint a Violet és Barbara közötti konf-
liktus adja. Barbarát, a nem kevésbé 
híres Julia Roberts alakítja. Tipikus anya 
lánya kapcsolatnak gondolnánk, de a 
helyzet most más. Mind a ketten erős 
személyiségek, Barbara hasonlít legjob-
ban édesanyjára, így érthető, hogy miért 
nem találják meg egykönnyen a közös 
hangot. Az egyformaság sokszor nagyon 
zavaró lehet, és ebben a filmben pont 
az.  Az egyik összetűzésük abból szár-
mazik, hogy míg Violet a régi értékeket 
tekinti a legfontosabbnak, miszerint egy 
családnak együtt kell maradnia, addig 
lánya nem volt olyan szerencsés, hogy 
férjével együtt éljék le életüket, válófél-

ben vannak mikor a tragédia megtörtént, 
de Violet nem türtőzteti magát, és ott 
bántja lányát, ahol ő a legsérülékenyebb. 
De ezt a különleges képességet az anya 
nem csak Barbarán tölti ki, mindenki 
kap hideget meleget. A baj ezzel csak az, 
hogy ezzel a viselkedéssel, amit az évek 
óta tartó drogozás, és nyugtatók meg-
számlálhatatlan bevétele okoz, elüldöz 
mindenkit maga mellől, és a film végén 
egyedül találja magát a bajban, mikor 
tényleg szüksége lenne a családjára.

A film nézése közben az ember 
tényleg úgy érzi, mintha színházban 
ülne, hiszen az események hétközna-
piak, nincs bennük semmi különös. Az 
adaptáció nagy hangsúlyt fektet a mono-
lógokba. A filmbe beleillene egy tényle-
ges szünet, hogy az emberekben kicsit 
ülepedhessen egy picit a mondanivaló. 
Ajánlom mindenkinek, aki kicsit szeret-
ne elvonatkoztatni attól, hogy a világon 
nem csak jó dolgok történnek az ember-
rel, hanem rosszak is, és hogy a bajban 
jövünk rá arra, hogy mennyire fontos, 
hogy tudjuk vannak olyanok akikre szá-
míthatunk, ha szükségünk van rájuk.

Bori

AUGUSZTUS OKLAHOMÁBAN (színes, fel-
iratos, amerikai filmdráma, 130 perc, 2013)
Rendező: John Wells.
Forgatókönyvíró: Tracy Letts.
Szereplők: Sam Shepard (Beverly Weston), 
Meryl Streep (Violet Weston), Julia Roberts 
(Barbara Weston), Juliette Lewis (Karen 
Weston), Julianne Nicholson (Ivy).

A Bridge Budapest március 7. és 
április 7. között várja azoknak a fia-
taloknak a jelentkezését, akik marke-
ting, design, számítógépes fejlesztés 
vagy sales területén akarnak tanulni 
a nagy magyar csodacégektől. A nyer-
tes pályázók 1 hónapot tölthetnek a 
legizgalmasabb informatikai cégeknél 
külföldön. A programba bárki jelent-
kezhet, aki egyetemista vagy már befe-
jezte tanulmányait, és szívesen lenne 
gyakornok a világhíres startupoknál.

Míg a magyar fiatalok San Fran-
ciscótól egészen Ázsiáig juthatnak az 
ösztöndíjjal, szintén a program kere-
tében a LogMeIn, a Prezi, a Ustream 
és az NNG budapesti irodái külföldi 
tehetségeket is fogadnak budapesti iro-
dáikban, hogy megmutassák, Magyar-
országon is megtalálható már a világ-
színvonalú üzleti kultúra.

“Szeretnénk, ha a sikeres, Magyar-
országról indult cégeket látva a fiatalok 
elhinnék, hogy itt is lehet nagyszabású dol-

gokat csinálni. A Bridge Budapest fontos 
útravalót ad nekik akár a diploma mellé: az 
inspirációt és a lehetőséget, hogy megva-
lósíthassák álmaikat. Nem kell elmenni az 
országból ahhoz, hogy sikeresek legyenek. 
Sőt azok számára is lehetőség az ösztöndíj-
program, akik külföldön tanulnak vagy már 
dolgoznak, és keresik a visszautat, de csak 
akkor jönnének haza, ha itthon világszín-
vonalú, értelmes lehetőségeket találnak” 
– mondta Pistyur Veronika, a Bridge 
Budapest vezetője.

A Bridge Budapest célja, hogy 
megmutassa a fiataloknak: érdemes 
követni az álmaikat, mert jó ötlettel, 
némi szerencsével és kemény munká-
val bárki kitörhet a világpiacra. Tavaly 
a 200 jelentkezőből 6 tehetséges fiatal 
szerezhetett tapasztalatot a világszín-
vonalú magyar cégeknél. 

A pályázattal kapcsolatos 
 további információk elérhetők a 

Bridge Budapest honlapján.
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Kedves Rejtvényfejtőim!

Ezúttal egy kicsit nehezebb és fejtörősebb feladvány vár rátok, egy úgynevezett 
logikai probléma megoldása. A feladvány leírásában egy szituációt ismerhettek 
meg, amely alapján utána párosítanotok kell 4-4 dolgot. Ehhez a felsorolt tényeket 
kell figyelembe vennetek és egy kicsit logikázni, hogyan is lehetett ez az egész.

A 4. számunk wordokujának helyes megfejtői: Kulcsár Zoltán, Mészáros Máté 
és Takács Kristóf, akiknek gratulálunk! A mostani rejtvény megfejtéseként pedig a 
4 rövidke sort küldjétek el az összetartozó dolgokról egy mail formájában a lenti 
címre. Sikeres fejtést!

subCsibe
nyuzrejtveny@gmail.com

Péntek esti bowling
Négy pár minden péntek este 

ugyanazon a helyen bowlingozik. 
Már a téli szezon első részének felé-
hez közelednek jelenleg, így kezd 
igen heves lenni a versengés köztük a 
helyekért. Minden este három menetet 
játszanak, ezáltal maximálisan 8 pon-
tot szerezhetnek. Az elmúlt pénteken 
minden pár feljebb lépett a szövetségi 
rangsorban, bár ezen a héten nem ját-
szott egyikük sem a másik három pár-
ral. Találd ki az alábbi meghatározások 
alapján a párok keresztnevét (hogy ki 
kinek a párja), a péntek este szerzett 
pontjaik számát és a csapataik nevét, 
ahova tartoznak!

1. István nem szerezte meg mind 
a  8 pontot. A Rohamcsigák csapata 2 
pontot nyert az este.

2. A Bowling Sztárok 2 ponttal 
többet kaptak, mint Laci csapata.

3. Miki csapata 4 ponttal többet 
szerzett, mint Lindáé, de nem ők voltak 
az utolsók.

4. A 6 pontos csapat a Just4Fun 
volt. Viola nem a Lazáknál volt.

5. Istvánék 4 pontot nyertek. 
Dorina nem a Bowling Sztárokkal volt.

6. Tomi és Sára ugyanabban 
a csapatban játszottak, de ez nem a 
Rohamcsigák volt.
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Green Arrow
Szuperhősök hajnala

A DC Comics által kiadott Green Arrow képregény szuperhőse, 
aki legelőször 1941-ben rajzként látta meg a napvilágot, immáron 
a filmvásznon is életre kelt, méghozzá egy második évadját taposó 
ígéretes sorozat formájában. Vessük hát bele magunkat  a rejtélyek 
és a hősök tengerébe, hogy feloldjuk a sorozat sikerének rejtélyét.

A történetünk főhőse Oliver 
Queen édesapjával a Csendes-óceán 
tomboló hullámai között hajótörés 
áldozatává válik – legalábbis öt éven 
keresztül él ebben a hitben családja, 
baráti köre. Valójában a tragédiát 
követően egy lakatlannak vélt sziget 
partjára vetődik, ahol nem csupán 
önmagát kell legyőznie. A túlélésért 
folytatott pokoli küzdelem örökre 
megváltoztatja. Egyetlen cél lebeg a 
szeme előtt: édesapja utolsó kívánsá-
gának teljesítése, hogy hazatérjen és 
jóvátegye családja bűneit. „Halálból 
való visszatérését” nagy hűhó kíséri, 
de főhősünk már nem az a felelőtlen 
billiárdos, akinek teteti magát. Éjsza-
ka ugyanis csuklyát húz és íjászként 
üldözi a rosszfiúkat.

A cselekmény mindvégig két 
szálon fut, a nézőt a jelen bonyo-
dalmai mellett, egy jó nagy adag 
múltbéli eseménnyel is bombázzák, 
ugyanis Oliver átéli – legalábbis gon-
dolatban – a szigeten emlékébe égett 
éveket. A főszereplő mellett testőrét 
Diget, édesanyját Moirat, húgát 
Theat és régi szerelmét Laurelt is 
megismerhetjük (legutóbbiból talán 
túl sokat is ránk erőltetnek). A soro-
zat erős évaddal indult, a történet 
magával ragadó és lebilincselő, míg 

a képvilága lenyűgöző. A harcjele-
netek kiváló koreográfiával erősítik 
a hangulatvilágában Batmant idé-
ző képregény adaptációt. Az évad 
folyamán összeáll egy kis Scooby-
doo féle csapat is, aki az íjász kül-
detését segíti. Az egyik legnagysze-
rűbb dolog – többek között jómagam 
kedvenc figurája is – Felicity Smoak. 
Ugyanis a mellékszereplőként indu-
ló karaktert olyan frappánsan írták 
meg, az őt alakító színésznő pedig 
egyszerűen briliánsan testesíti meg 
a kissé kocka, a saját magát kínos 
helyzetekbe hozó zsenit, hogy az 
hamar belopja magát a nézők szí-
vébe. Hiába az eredeti képregénytől 
eltérő „Felicity féle szál” a készítők 
szerencsére vállalták a kockázatot 
és lényeges figuraként megtartották 
a színésznőt.

A karakterek titkai, a megdöb-
bentő fordulatok az egész első évad 
folyamát végigkísérik, a második 
évadban erre pedig még jobban 
ráerősítenek. Az igényesen kidol-
gozott harcokat érzelmes jelenetek-
kel egészítik ki, miközben igyeke-
zek néhol humort is csempészni a  
42 perces részekbe. Egyetlen negatí-
vumként a sorozatbeli Laurel Lance 
– főhősünk régi nagy szerelmének – 

túlzott könnytermelését említeném, 
akinek pityogásai tökéletes ivós 
játék alapját képeznék. Ettől füg-
getlenül eddig szinte minden egyes 
részt képesek voltak felülmúlni, a 
garantált csattanók nem csupán a 
képregény rajongókat képesek a 
képernyő elé bilincselni.

A második évad vége fele a szi-
getes szál egybefonódik a jelennel, 
továbbá a DC univerzum fiktív hősei 
is kezdenek „megszületni”, mint a 
Black Canary, a Flash, de az ellensé-
gekből sincs hiány, mint Deathstroke 
vagy Count Vertigo, hogy csak néhá-
nyat említsek. Minden karakter egy 
fejlődésen megy keresztül, Oliver 
személyíségét is részletesen felépí-
tették. Végigkísérhetjük az útján, 
miközben egy hőssé válik Arrow 
személyében. Magyarul is vetítik  
A Zöld Íjász címmel, viszont saját 
meglátásom szerint a szinkron 
egyszerűen nem képes visszaadni 
a sorozat sava-borsát, ezáltal kizá-
rólag angolul ajánlom, úgy viszont 
nemtől függetlenül bárkinek.

Skylla
GREEN ARROW (amerikai filmsorozat, 2012-, 
42 perc)
Rendezi: Guy Norman Bee, Eagle Egilsson, 
John Betering
Forgatókönyv: Greg Berlanti, Marc Guggen-
heim, Andrew Kreisberg
Szereplők: Stephen Amell (Oliver Queen), 
Susanna Thompson (Moira Queen), Willa 
Holland (Thea Queen), David Ramsey (John 
Diggle), Emily Bett Rickards (Felicity Smoak), 
Paul Blackthorne (Quentin Lance), Katie  
Cassidy (Laurel Lance).
Pontszám: 8,2/10
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