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„Álommunkáltatókat” keres az Állásbörze

Az ELTE Karrierközpontja 2014. május 6–8. 
között negyedszer rendez Virtuális Állásbör-
zét. A szervezők a hallgatók és az Egyetem 
szervezeti egységeinek segítségét kérik, hogy 
a legfontosabb munkáltatók jelenjenek meg 
a börzén. Az ajánlók nyereményjátékon is 
részt vesznek.
A Karrierközpont a hallgatók, az intézetek, 

tanszékek és egyetemi dolgozók segítségére is számít az ELTE Virtuális Állásbörze 
szervezésében, hiszen a szervezeti kapcsolatokon alapuló piaci együttműködések 
rendkívül értékesek. A szervezők célja, hogy a börzén olyan kiállítók legyenek, 
akik vonzó és releváns elhelyezkedési lehetőségeket kínálnak hallgatóinknak.
A Virtuális Állásbörze ingyenes felületet biztosít olyan cégeknek és intézmé-
nyeknek, amelyek Egyetemünk képzési kimeneteinek megfelelő álláslehetőséget, 
gyakornoki pozíciót és szakmai gyakorlati lehetőséget kínál. A tavalyi börzén 
összesen 46 virtuális kiállítói stand és 1689 betöltetlen állás várta a látogató-
kat– ebből több mint 500 ajánlat a közszféra által kínált állásokat tartalmazta.  
A 42 000 oldallátogatás mellett 1074 regisztrált látogató érkezett a börzére.
Hallgatói felhívás: http://allasborze.elte.hu/ajanlj_munkaltatot
Oktatói felhívás: http://allasborze.elte.hu/ajanljon_munkaltatot.html
Forrás: http://www.elte.hu

Czöndör Katalin az UNESCO és a L’Oréal díjazottja lett

Czöndör Katalin neurobiológus az UNESCO és a 
L’Oréal nők számára létrehozott nemzetközi tudo-
mányos ösztöndíj első magyar díjazottja. Az ELTE 
Élettani és Neurobiológiai Tanszékének tanársegédje 
2014. március 19-én, a párizsi Sorbonne Egyetemen 
vehette át a kitüntetést. A jelenleg a Bordeaux-i Egye-
tem posztdoktoraként dolgozó kutató idegsejt-bioló-
giával, sejt-és szövettenyésztéssel foglalkozik. 
A L’Oréal-UNESCO Ösztöndíj a Nőkért és a Tudo-
mányért nemzetközi pályázatán minden évben 15 
fiatal tehetséges kutatót jutalmaznak a világ külön-
böző pontjáról. Minden évben öt, kontinensenként 
egy, már elismert női tudóst is 
díjaznak. Eddig 77-en kapták 
meg az elismerést, közülük ket-
ten később Nobel-díjban is része-
sültek. Az alapítók törekvése az, 
hogy a tudománnyal foglalkozó 
nőket minél többen megismerjék, 
így támogatva a karrierjüket, és 
példaként állítva őket az új generációk elé.
A kutatói ösztöndíjprogramra – amelyet először 
1998-ban hirdetett meg az UNESCO – olyan fia-
tal doktori vagy posztdoktori kutatásokat folytató 
nők nyújthatják be pályázatukat, akik tudományos 
munkájukkal az élet- vagy az anyagtudományok 
valamely részterületének feltárásán fáradoznak, és 
kutatásaikat egy hazájukon kívüli, nagy presztí-
zsű tudományos intézményben kívánják folytatni.  
Az egyéves program keretében olyan külföldi kap-
csolatrendszert építhetnek ki a tudományos világban 
és olyan tapasztalatokat szerezhetnek, amelyeket 
utána hazájukban kamatoztathatnak.
„Nagyon nagy eredmény, hogy egy fiatal magyar kutató 
elnyerte ezt az ösztöndíjat. Ez egyben a magyar tudomány 
fontos elismerése is. Ez az első alkalom, hogy az új tudományos 
generáció képviselőjét is díjazták” – mondta Bogyay Katalin, 
Magyarország UNESCO nagykövete az MTI-nek.
Czöndör Katalin doktori disszertációjában a protein-
kináz D idegsejtekben betöltött szerepével foglal-
kozott (The role of protein kinase d in neuronal 
transport processes and in dendritic development), 
témavezetője Schlett Katalin egyetemi docens volt. 
2009-ben summa cum laude végzett az ELTE Biológia 
Doktori Iskolájában.
Forrás: http://mno.hu

Egy elválás története

A Magyar Pszichológiai Társaság (MPT) Filmklubjának célja, hogy pszichológiailag inspiráló filmalkotásokat mutasson be, majd a filmekhez kapcsolódóan a 
lelki jelenségek rejtelmeiről, jellemzőiről, működési szabályszerűségeiről beszélgetésre invitálja a közönséget. A következő alkalommal vetítésre kerülő film Asghar 
Farhadi 2011-es filmje, a „Nader és Simin – Egy elválás története”.
A filmalkotás egy Teheránban élő házaspár válásának történetét mutatja be dokumentumfilmszerű pontossággal és hitelességgel. A családtagok illetve a 
családdal kapcsolatba kerülő emberek sorsának, céljainak, rejtett vágyainak és félelmeinek ábrázolásán keresztül feltárul az iráni társadalom szokás- és hagyo-
mányrendszere. A családi dráma egyben társadalmi drámává válik, és a válással felmerülő jogi/morális/érzelmi kérdések valójában az iráni társadalom sajátos 
működésmódjának a lenyomatát adják. Meghívott vendég: Kovai Melinda, a Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi adjunktusa. A laikus és szakmabeli 
érdeklődőket egyaránt örömmel várják!
Időpont: 2014. március 28. 17.00
Helyszín: ELTE Pszichológiai Intézet (Budapest, Izabella u. 46. 216.)
Forrás: http://www.elte.hu

Diplomamentő Program indult

A Kormány által támogatott Diplomamentő Program azoknak kínál meg-
oldást, akik sikeres államvizsgájukat követően a diplomájukat nyelvvizsga 
hiánya miatt nem szerezték meg. A Program keretein belül angol, német 
és francia nyelvből 120, 180 valamint 240 órás ingyenes képzésekre lehet 
jelentkezni, melynek végeztével a képzésbe bekerülők államilag elismert, 
középfokú (B2) komplex nyelvvizsgát tehetnek 2015. december 31-ig.
A Nemzetgazdasági Minisztérium és az Országos Foglalkoztatási Közhasznú 
Nonprofit Kft. közös, március 13-i sajtótájékoztatóján Pákozdi Szabolcs, a 
programot megvalósító OFA ügyvezető igazgatója hangsúlyozta: olyanok 
jelentkezhetnek, akik államvizsgájukat a hazai felsőoktatásban sikeresen tel-
jesítették, és ezt igazolják, vagyis már csak a nyelvvizsga hiányzik ahhoz, hogy 
átvegyék diplomájukat. További feltétel, hogy ne álljanak hallgatói jogviszony-
ban, és vállalják az államilag elismert nyelvvizsga megszerzését, valamint 
rendelkezzenek alapfokú nyelvismerettel. Czomba Sándor, az NGM foglal-
koztatáspolitikai államtitkára elmondta: több 10 ezer diploma „porosodik” a 
felsőoktatási intézmények tanulmányi osztályain azért, mert a hallgatóknak 
már csak a nyelvvizsgájuk hiányzik a diplomához. A 3 milliárd forint forrásból 
megvalósuló Diplomamentő program körülbelül 10 ezer fiatalnak segíthet.
A Diplomamentő Programra való regisztrációt március 13-án nyitották meg, 
az igényeket április 4-ig várják, jelentkezni az Országos Foglalkoztatási 
Közhasznú Nonprofit Kft. honlapján elérhető OFATÁR rendszerben lehet.  
A rendszerben való pályázásra várhatóan április közepe után lehet jelentkezni.
Forrás: http://www.ofa.hu
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Nyitottak vagyunk
Végigfut az ember hátán a hideg és 

összeszorul a torka, amikor megnézi, végig-
hallgatja ezeket a videókat. Kinek azért, 
mert régi sebeket tép fel számára; kinek 
azért, mert eközben jön rá, hogy kitaszított, 
elutasított valakit. Ha pedig belegondolunk 
abba, hogyha tényleg egy ilyen világban 
élhetnénk, akkor mennyivel több boldogság 
lehetne ott, ahol most talán nincs is ilyen.

A saját bőrömön is érzem olykor, hogy 
a napi rohanás és az állandó hajtás mennyi-
re érzéketlenné teszi az embert, egyszerűen 
„nincs időm” – mondom magamban. Más-
kor pedig, amikor túlcsordul ez bennem, 
akkor pedig rájövök, hogy fontos nyitni, 
fontos lehajolni a másiknak valamiért, fon-
tos az, hogy meghívj valakit egy kávéra 
vagy, hogy ne ülj arrébb a buszon. 

Az elmúlt évek sokkal inkább rideggé tetettek, mint amilyen vagyok, belül. 
Azonban az elmúlt kb. egy év sokat segített, megismertem nagyon sok és sokféle 
új embert, akik bár különböznek tőlem nagyon sok mindenben, megvannak azok 
a közös pontok, amik mégis mostmár nagyon szorosan összekapcsolnak ben-
nünket. Pont azért, mert egy olyan közegben ismerkedhettünk meg, amely ezt a 
nyitottságot árasztotta magából.

Nekik köszönhetően mentem el tavaly nyáron először a Pridera a barát-
nőmmel, mert úgy gondoltam, hogy nem a tévé előtt kell este kibeszélnem azt 
magamból, hogy igenis nyitottnak lenni jó. Mert nem a Facebook-on vagy egy sör 
mellett a barátokkal kell nyitottnak lenni – persze ott is – de vannak alkalmak, 
amikor ennél többre is késztetést érez az ember.

Nagyon érdekes, mert nem tudom, mikor indult a Prezi, Google és az Espell 
által indított kampány (március 11.) mert éppen a Szirmai Gergős interjút gépel-
tem be. Vele is hasonló témákról is beszéltünk, és a kampány szintén, ahogy 
Gergő sorozata is, a Youtube-on terjed, és ott csatlakozik mindkettőhöz egyre több 
ember. Akinek volt már hasonló élménye, volt olyan közegben, mint amelyekről 
a videóban szereplő emberek beszélnek, az tisztában van azzal, milyen fontos 
ügy ez és mennyit segíthetünk egymáson, ha kiállunk és elmondjuk, hogy miért 
vagyunk Nyitottak.

Török Balázs
Főszerkesztő

foszerkeszto@ttkhok.elte.hu
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Tisztségviselői beszámolók
Mit csináltak a biztosok az előző hónapban?

Az alábbiakban a hallgatói önkormányzat esélyegyenlőségi 
biztosa, kollégiumi biztosa és a sportbiztosa által készített beszá-
molókat olvashatjátok. A február 11-e óta eltelt időszakot mutatja 
be, hogy mit csináltak, milyen problémák merültek fel feladataik 
során. További tisztségviselői beszámolókat a TTK HÖK honlapján 
maradéktalanul megtaláljátok.

Esélyegyenlőségi biztos - 
Flaisz Fanni Pálma

EHÖK Esélyegyenlőségi ülés
A szoctámmal kapcsolatban 

megbeszéltük, hogy a fogyatékossá-
got és tartós betegséget sokkal szi-
gorúbban kell venni. A rokkantság, 
mint kategória érvényét vesztette az 
új jogszabályoknak köszönhetően, 
valamint a diszlexia, diszgráfia és 
diszkalkuia nem betegség és nem 
is fogyatékosság, hanem érzékelési 
zavar (avagy az információfeldolgo-
zás egy módja). Ennek értelmében az 
utóbbi kategóriának nyitni kéne egy 
új részt a szoctám pályázat beadása-
kor. Szó volt még arról, hogy olyan 
tartós betegségeknél, melyek gyógy-
szerköltséggel járnak, legyen maga-
sabb a pontszám (ez azonban felvet 
néhány kérdést a lisztérzékenyek és 
hasonló tartós betegségekben szen-
vedők miatt).

Mivel a kampusz nem teljesen 
akadálymentesített, így az esetle-
ges próbatűzriadókat jó lenne előre 
jelezni a speciális szükségletű hall-
gatók felé.

Jövőbeli terveink a bizottsággal:
• a LEN-en nem veszünk részt 

bizottsági szinten
• május elején a BTK-n lesznek 

esélyegyenlőségi napok
• a sportfesztre szeretnénk 

paralimpikon előadókat meghívni
• szeretnénk indítani csopor-

tokat, akik a láthatatlan kiállításra 
mehetnének el (először 30-50 fővel 
gondoltuk)

• önkéntes programok szer-
vezése,  hogy belecsöppenjenek 
a hallgatók mások életébe (pl . 
hajléktalanellátás, idősgondozás)

A fentiek megvalósulásához ter-
mészetesen elengedhetetlen a meg-
felelő és hatékony kommunikáció 
a hallgatók felé, ebben kérnék majd 
némi segítséget.

Mentorrendszer
Február 19-én és 27-én a mentor-

koordinátor kérésére részt vettem a 
bevonó előadásokon.

Március 4-én, 6-án és 12-én 
megtartottam az esélyegyenlőség-
gel kapcsolatos előadásokat a men-
torfoglalkozásokon. Ennek kereté-
ben nem találtam megfelelőnek a 
kérdéseket és a választárban lévő 
szöveget a témámról, mégis – bár 
a mentorkoodrinátornak jeleztem – 
semmi sem változott.

Mindenképpen pozitívumként 
említeném meg viszont azt, hogy 
máris akadt egy érdeklődő az esély-
egyenlőség iránt, így vele március 
utolsó hetében kezdjük el a felké-
szülést. Reményeim szerint előbb 
helyettesem, később utódom lehet.

Egyéb
Fogadóóráimat megtartottam, a 

mindennapos, tisztségemhez kap-
csolódó teendőimet elláttam.

Az előző beszámolóban emlí-
tett esélyegyenlőségi aloldal kény-
szerpihenőre került az informatikus 
leterheltsége miatt. (Az alapok már 
megvannak.)

Kollégiumi biztos - Kiss 
Zsóka

Az elmúlt időszakban a szemé-
lyes kollégiumi ügyekkel kapcsola-
tos megkeresések száma lecsökkent, 
a várólistán lévő emberek nagy része 
már sikeresen beköltözhetett vala-
melyik kollégiumba.

A februári SzaCs ülésen, mint 
szakterületi tag vettem részt, itt 
kezdtük el a felezővel kapcsolatos 
teendők megbeszélését. Az esemény 
szervezésének aktív tagjaként vet-
tem részt az ezt követő időszakban 
is.

A „Ki vagy mentor?” előadáson, 
mint volt mentor voltam jelen és 
meséltem a leendő lelkes mentorok-

nak az őszi félévre vonatkozó men-
tori teendőkről, ezzel eleget téve a 
mentorkoordinátor megkeresésének.

A mentorfoglalkozásokon a 
gólyákat érintő kollégiumokkal 
kapcsolatos problémákat, az EKIF 
működését valamint az ELTE-s kol-
légiumokat vettük számba a mento-
rokkal, az elhangzott információk a 
Kisokosban is megtalálhatók.

A KolHÖK Küldöttgyűléseken 
a TTK-t érintő ügyről nem esett szó. 
A tavaszi félévet kitöltő kollégiumi 
rendezvények megkezdődtek, első-
ként a Kerekes Napokon szórakoz-
hattak az érdeklődők.

A napi teendőimet elláttam, 
az emaileket folyamatosan nézem, 
betegség miatt egy fogadóórát nem 
tartottam meg.

Sportbiztos – Zakariás 
Barbara

KEK
A Kárpát-medencei Egyetemek 

Kupáján amolyan önkéntesként vet-
tem részt a szervezésben: a helyszí-
nen mindenben próbáltam segíteni a 
szervezőknek, amiben csak tudtam. 
Ez főként helyszíni infópultozást, 
pólók és tiszteletjegyek eladását, 
pakolást jelentett. A későbbiek-
ben szeretnék jobban részt venni a 
hasonló rendezvények szervezésé-
ben, mint kari sportos. Plakátozás-
sal és hirdetéssel igyekeztem azon 
lenni, hogy minél többen tudjanak 
az eseményről, ez a része szerintem 
még fejleszthető a következő évek-
ben.

5vös 5km
Az ELTE Rektori sportpályáza-

ta formai hiba miatt nem lett elfo-
gadva, így további lehetősége(ke)t 
kell kihasználnom, hogy támogatást 
kapjunk a rendezvényhez. Ennek 
felkutatása folyamatos, és közben 
a szervezői munkálatokat is elkezd-
tem. Jelenleg legfőbb feladatok még: 
a meghívott hírességek véglegesíté-
se, újabb szponzorok megnyerése, 
részletes program kidolgozása, ver-
senykiírás lefixálása, több budapesti 
egyetem és középiskola (főként a 11. 
kerületi és az ELTE gyakorló közép-
iskolái) ösztönzése a részvételre. 
Utóbbit az egyetemeken megalakult 
Sportiroda hálózatokon keresztül, 
és velük együttműködve szeretném 
megvalósítani.

Kari sportnapok



TétékásNyúz

Hallgatói közélet Hallgatói közélet 5

A Hármashatár-
hegyen voltunk!

Egy hétvégi kirándulás barátokkal, 
ismerősökkel és megismerésre váró 
hallgató társakkal mindig jó, főleg egy 
napsütéses tavaszi szombaton. Élmény-
beszámoló az idei mentorrendszer első 
kirándulásáról, az állomásos vetélkedő 
egyik szervezője szemszögéből.

A mentorelőadások, vagyis az elmé-
leti anyagok továbbadása után most a 
csapatépítésé volt a főszerep, hogy a 
következő tanév gólyáit felkészült men-
torok fogadhassák, és segítsék egyetemi 
éveik első pár hetében, hónapjában.

Harmadik éve veszek részt a men-
torrendszerben, azonban most nem, 
mint mentorjelölt, hanem mint a TTK 
HÖK tisztségviselője gondoskodom a 
mentorok megfelelő képzéséről. Segít-
ve a kirándulás lebonyolítását, a földes 
szakterület állomás tagjaként voltam 
jelen. A nap ragyogóan kezdődött, szik-
rázó napsütésben indulhattunk el a ter-
vezett útvonalon, hogy a mentorjelöltek 
előtt végigjárhassuk az utat, és az egyes 
állomások pontjait elfoglaljuk. Az összes 
intézet hallgatói képviselője képvisel-
tette magát közéletben aktív tagokkal: 
mentor, képviselő, tisztségviselő, aktív 
szakterületi csoport tagok. Utolsó állo-

másként megjárva a Hármashatárhegyet 
végül megérkeztünk helyünkre. Addig 
is kellemes élménnyel gazdagodtam, 
hiszen a kilátás fantasztikus volt, Buda-
pest egészét be lehetett látni. 

De a nap legjobb része csak ezután 
jött: sorra jöttek a különböző szakot 
képviselő mentorjelöltek csapatai, 
hogy nálunk is bizonyítsák a csapat-
egységet, és hogy alkalmasak mentor-
nak. A feladat nálunk két részből állt, 
röviden: 1. Magyarország határvonalá-
nak megrajzolása kötéllel 2. különböző 
méretű labdák eljuttatása A-ból B-be, 
kéz segítsége nélkül. 

Szóval az első csapat a földrajz volt, 
kreatívaknak és összetartónak bizo-
nyultak, messze az ő Magyarország 
térképük lett a legjobb (nem csoda). 
Majd jött a földtudományi csapat, idén 
sok új jelölttel. Remek indulójukkal és 
csapategységükkel mutatták meg, mit 
tudnak. Ezután a kémiások következ-
tek, akiknek speciális térképet kellett 
készíteniük: meg kellett formázniuk 
egy bonyolult molekulát. Ők is tovább 
fokozták a hangulatot, az „élő” molekula 
elkészítését, illetve a labdás játékot nagy 
kedvvel csinálták végig, a csapat nagyon 
egyben volt a feladatok elvégzésénél. A 
matematika szakterület képviselői (mint 
mindig) most is kitettek magukért. A 
közel 30 fős gárda a vártnál kicsit fárasz-

tóbb kirándulás ellenére is a legtöbbet 
hozta ki magából, már-már gólyatábor 
hangulatot idéző érzésem támadt őket 
figyelve és hallgatva. A bárczisokkal kie-
gészülve jobbnál jobb mentorcsapatok 
lesznek nyártól, ebben biztos vagyok. A 
bio-körny csapat a biológus és környe-
zettanos mentorjelöltekből állt, a kevés 
létszám miatt lettek összevonva. A fúzi-
óból végül jól jöttek ki: a csapattagok 
együttműködése is jó volt, és sikerrel 
is zárták a napot, hiszen a különdíjat 
ők kapták meg, mivel kirándulás előtt 
kiadott feladatot ők teljesítették a legjob-
ban. Az utolsó hozzánk érkező csapat 
pedig a fizika volt, sok aktív taggal, és 
nem lankadó lelkesedéssel. Ők is szim-
patikus csapat, remélem a későbbiekben 
is lesz még alkalom, ahol találkozunk.

A kirándulást a jutalmak kiosztása 
zárta, amit idén nem pontozás alapján 
kaptak a résztvevők, hanem egész napos 
kitartásukért mindenki egyforma díja-
zásban részesült. A városba visszatérve 
pedig folytatódhatott az egyéni igények-
hez mért csapatépítés, ki meddig bírta. 

A napon megpirult, fáradt, de 
vidám arcokat nézve pedig azt mon-
dom: legyen még több hasonló akár a 
mentorrendszer részeként, akár azon 
kívül! Sokaknak biztosan felejthetetlen 
élmény marad.

Zakariás Barbara

A tavasszal az eddigiektől elté-
rően minden karnak lesz sportnap-
ja valamilyen formában. Dátumok 
(adott esetben változhatnak): ÁJK: 
április 8., TÓK: április 8., BGGYK: 
április 24., TáTK: április 24., PPK: 
április 29-30., BTK: május 7.

Több kollégiumban is lesz sport-
nap: ADK, KCSSK (Budaörsi Napok 
ideje alatt,  április),  VUK, NUK 
(TTNY Napok ideje alatt, április)

Beac pályázata Intézetek számára
A BEAC pályázatot hirdet Inté-

zetek számára sportnapok rendezé-
se céljából. Ez minden hallgatóra és 
oktatóra vonatkozik (főleg az okta-
tókkal való együtt sportolás lehető-
ségét szeretnék megteremteni) majd. 
Még nem készült el a kiírás, amint 
megkapom, felkerül a honlapra, 
illetve a Tétékás Nyúzban is olvas-
hatjátok majd.

Tavaszi sportfesztivál a LEN-en
Egyetemi szintű sportnap szer-

vezésébe kezdtünk, melynek meg-
valósítása az eddig megbeszéltek 
szerint a LEN idején lesz (vélhetően 

a 0. napon). A szervezés kezdeti stá-
diumban van, az alapkoncepció az, 
hogy minél többen részt vegyenek a 
Campus területére kitelepülő szóra-
koztató, érdekes, esetleg ismeretlen 
sportokban, játékokban.

TTK HÖK focicsapat 
a Budaörsi Napokon
A Budaörsi Napok egy napját az 

újra megrendezésre kerülő, HÖK-
ök közötti focibajnokság fogja kiten-
ni. Erre bárki jelentkezhet (jelenlegi 
vagy volt mentor, képviselő, tiszt-
ségviselő, aktív SzaCs tag), és bíztat-
nék mindenkit, hogy jöjjön, igazán jó 
móka szokott lenni! Nem kell mást 
tenni, mint jelezni részvételi szán-
dékod nekem, hogy tudjuk, hogyan 
alakul a csapat.

Rendszeres sportösztöndíj
Ebben a félévben is igyekeztem 

minél jobban segíteni a KÖB, és a 
mindenkori szociális elnökhelyet-
tes munkáját a rendszeres sportösz-
töndíj bírálásában és pontozásában. 
40 beérkezett pályázatból 39-et el 
tudtunk fogadni. Korábbiaktól elté-

rően most nem papírosan, hanem a 
Neptun erre kijelölt felületén lehetett 
pályázni. Ennek voltak előnyei és 
hátrányai is, a jövőben a megszerzett 
tapasztalatok alapján a hibák kiküsz-
öbölhetőek lesznek. A pontrendszer 
egyértelműsítését/átvizsgálását 
azonban a félév végéig meg szeret-
ném tenni, hogy a fennálló kérdések/
problémák a következő félévben már 
ne legyenek.

Tétékás Nyúz sportrovata
Ebben a félévben végre sikerült, 

hogy a Tétékás Nyúzba rendszere-
sen bekerüljön sportcikk, többnyire 
az éppen soron következő nagyobb 
sporteseményekről. Ezt folytatni 
szeretném egész tavasszal, hiszen 
rengeteg sportnap, verseny és újabb 
kikapcsolódási lehetőségek lesz-
nek az egyetemen. A honlapon is 
figyelemmel kísérhetitek ezeket, a 
legtöbb hallgatót talán a sportna-
pokon kívül a MEFOB-ok (Magyar 
Egyetemi- és Főiskolai Bajnokságok) 
mozgatják meg.

ELTE TTK HÖK csapata



48. félévfolyam 7. szám 
2014. március 26.

Hallgatói közélet6

Beszámoló a Kari 
Tanács üléséről

A 2014. március 19-én került sor 
a tavaszi félév második Kari Tanács 
ülésére, mely gyorsan és gond nélkül 
zajlott. 

Az előzetesen kiküldött napi-
rend második pontja, a Személyi 
kérdések kihúzásra került, az így 
módosult napirendet a Tanács tagjai 
egyöntetűen elfogadták. 

A Kari Tanács Ügyrendi Bizott-
ságának hallgatói tagjának Költő 
Enikő, másodéves biológia alapsza-
kos hallgató lett jelölve.  

Javaslat érkezett továbbá a Mate-
matikai Intézet Tanácsától Jüttner 
Alpár tudományos főmunkatársi 
kinevezésének határozott időre tör-
ténő meghosszabbításáról az Operá-
ciókutatási Tanszékre.

Harmadik napirendi pontként a 
Biológiai Intézet Tanácsa javasolta 
határozott idejű és részmunkaidős 
tudományos főmunkatársi pályázat 
kiírását az Immunológiai Tanszékre. 

A titkos szavazás eredménye-
képpen a Kari Tanács egyöntetűen 
támogatta – pályázati forrás terhére 

– a tudományos főmunkatársi pályá-
zatok kiírását és megválasztotta Köl-
tő Enikő hallgatót.

Dr. Faragó István dékánhelyettes 
előter jesztésére a  Kari  Tanács 
támogatta a „20th International 
Conference on Organic Synthesis” 
című nemzetközi konferencia felvéte-
lét az Eötvös Tudományos Konferen-
cia rendezvény sorozatba. A Magyar 
Kémikusok Egyesülete Szerves- és 
Gyógyszerkémiai Szakosztályának 
szervezésében a konferencia terve-
zett időpontja 2014. június 29 – július 
4, helyszíne az ELTE Lágymányosi 
Campusának Északi tömbje. Az ELTE 
Természettudományi Kar oktatóinak, 
kutatóinak és hallgatóinak - előzetes 
regisztráció után - ingyenesen bizto-
sított lesz a tudományos rendezvé-
nyen való részvétel. 

Utolsó napirendi pontként Sur-
ján Péter Dékán Úr bejelentéseiben 
tájékoztatást kaptunk a fontosabb, 
Karunkat érintő eseményekről:

2014. március 14-én tudomá-
nyos és kulturális területen végzett 
kimagasló teljesítményért a Magyar 
Érdemrend lovagkeresztje kitün-
tetésben részesült Gilányi Tibor 
György, a TTK Kémiai Intézet Fizi-

kai Kémiai Tanszékének egyetemi 
tanára.

Patkós András fizikus lett Az év 
ismeretterjesztő tudósa. A Tudomá-
nyos Újságírók Klubja által alapított 
elismerést a tudomány közérthető 
megjelenítéséért, népszerűsítéséért 
végzett tevékenységéért ítélik oda 
minden évben.

A 2013-as év QS (World Uni-
versity Rankings) rangsorában a 
magyarországi egyetemek közül öt 
intézmény szerepel, köztük az Eöt-
vös Loránd Tudományegyetem. Az 
ELTE a matematikai képzések listá-
ján a 151-200. helyet szerezte meg.

Végül Pálfia Zsolt tájékoztatta a 
Tanácsot, hogy a Sport Kft. szerve-
zésében 2014. április 27-én megren-
dezésre kerül az I. ELTE - Egyetemi-
főiskolai Dolgozók Foci és Kosárlab-
da Kupája.

Az ülés végéhez érve a Dékán 
Úr tájékoztatta az egybegyűlteket, 
miszerint a Kari Tanács az április 
16-22 közötti tavaszi szünet miatt 
várhatóan április 23-án ülésezik leg-
közelebb.

Csonka Diána
Tanulmányi elnökhelyettes

taneh@ttkhok.elte.hu

Bevonó tábor
Az ELTE TTK HÖK idén is meg-

rendezi hagyományos bevonó táborát, 
melyre április 15-től 17-ig kerül sor. 

A tavalyi évben én is részt vettem 
ebben a táborban, ahol megismer-
kedtem a Hallgatói Önkormányzat 
működésével és testközelből tapasz-
talhattam azt a munkát, ami ebben a 
közösségben zajlik. Amikor úgy hatá-
roztam, hogy elmegyek ebbe a bevonó 
táborba nem tudtam konkrétan, hogy 
mivel szeretnék foglalkozni, csak azt, 
hogy szeretnék tenni hallgatótársai-
mért, és kiszeretném venni a részem 
a hallgatói közéletből, és úgy gondol-
tam, hogy ez az esemény pont erre 
való. Igazam is volt. 

A hétvége folyamán különböző 
szekciótémákból lehetett választa-
ni, mint például a szociális ösztön-
díjak, vagy a rendezvényszervezés.  
A jelenlevő tisztségviselők megpró-
bálták számunkra minél interaktívab-
bá tenni az adott témát, képzeletben 
megrendeztünk egy vagy több kari 
bulit, illetve eljátszottunk egy Kari 

Ösztöndíjbizottsági ülést, ahol bele-
láthattunk a pályázatok bírálásának 
folyamatába. Engem akkor leginkább 
ez a téma fogott meg, így éltem is 
azzal a lehetőséggel, hogy a szakte-
rületemen éppen KÖB póttagot keres-
nek, és pár hét múlva már élesben 
csinálhattam ugyanazt, mint amit a 
táborban. 

Persze a napközbeni munka mel-
lett az esti zenés-táncos mulatság sem 
maradhatott el, ahol kötetlenebb for-
mában ismerkedhettünk meg mind 
azokkal a személyekkel, akik ugyan-
úgy, mint én, akkor akartak becsatla-
kozni a HÖK munkájába, mind pedig 
azokkal, akik már ebben tapasztal-
tabbak, a tisztségviselőkkel. A tábor 
előtt attól tartottam a leginkább, hogy 
ahogy azt sok forrásból lehet hallani 
a „hökösök” majd nagyképűek lesz-
nek, és nem fognak befogadni, rosszul 
fogom magam érezni. Szerencsére 
pozitívan csalódtam és azt tapasztal-
tam, hogy egy teljesen nyílt közös-
ségbe érkeztem, ahol nagyon barátsá-
gosak, és szívesen várják a tettre kész 
hallgatók segítségét. 

Örömmel látom, hogy azok, 
akik velem együtt részt vettek ezen 
a táboron, talán kivétel nélkül jelen-
leg is aktív tagjai az Önkormányzat-
nak, legyen az akár egy rendezvény 
megszervezése, egy Bizottságban való 
részvétel, képviselő, vagy akár tiszt-
ségviselő. 

Egy év után elmondhatom, 
hogy a bevonó tábor tényleg nagy 
lehetőség volt  számomra,  nem 
csak abban, hogy KÖB tag let-
tem, hanem, hogy megismertem a 
HÖK-öt és a munkáját, és azóta a 
Választási Bizottság elnöke voltam, 
jelenleg pedig az Ellenőrző Bizott-
ság tagja vagyok, különböző testü-
letek delegáltja, illetve a biológia 
szakterületi csoport lelkes tagja.  
A rendezvényes szekció is hasznos 
volt számomra, mivel jelenleg egy 
kétszakos barátság buli egyik főszer-
vezője vagyok. Így bátran mondha-
tom, hogy aki egy kicsit is érdeklő-
dik a hallgatói közéletért, a hallga-
tói érdekképviseletért, jelentkezzen, 
nem fogja megbánni! 

Költő Enikő



TétékásNyúz

Hallgatói közélet Sport 7A lehetőségek tárháza folyamatosan bővül
Ha órák után még nem mennél haza, mert a jó időt 
ki kell használni akár sportolásra, játékra

Egyre több sportágban egyre több lehetőségetek van, hogy szabadidőtökben fejlesszétek egy-egy 
sportágról tudásotokat, egyéni képességeiteket, kikapcsolódjatok némi mozgással, vagy játszatok egy 
jót barátaitokkal. Ehhez tökéletes alkalom nyílik a közeljövőben ismét.

ELTE-BEAC Tenisz

Minden teniszezni vágyót várunk 
10 alkalmas kezdő kiscsoportos tenisz 
kurzusainkra!

Jelentkezés: tenisz.eltebeac@gmail.com
Az ELTE Sporttelep teniszpályái az 

év minden napján a rendelkezésünkre 
állnak, mivel az időjárás évszakos vál-
tozásának kellemetlen hatásait kiküsz-
öbölendő, nyitott és fedett pályák egy-
aránt biztosítják a felhőtlen ütögetés 
izgalmát. Jelentkezz kiscsoportos kez-
dő teniszóráinkra!

Szeretettel várunk minden kezdő 
és haladó sportolót az ELTE-BEAC 
megújult teniszóráira. Ha még nem 
fogtál ütőt, de szeretnéd megtanulni, 
vagy már játszol egy ideje, de elfo-
gadnál pár jó tanácsot fiatal szak-
képzett edzőinktől, gyere el edzése-
inkre! A kezdő csoportos foglalkozá-
sokon maximum 6 fő vehet részt, így 
garantálva a személyes odafigyelést 
és fejlődést!

Kezdő kurzusaink 10 héten át, heti 
rendszerességgel vannak megtartva! A 
10 alkalmas bérlet ára 16.000 Ft, amely 
tartalmazza a pályadíjat, szakképzett 

edzőt és felszerelést. Haladó játékosok 
és párok jelentkezését is várjuk, akik-
nek segítünk szintjüknek megfelelő 
partner találni!

Hallgatói kapcsolattartó: Kiss 
Anna Rita

Edzések időpontja: péntek 16:00-
17:00 

Helyszín: az első 5 alkalom a 
Bogdánfy úti ELTE sportcsarnok fedett 
pályáján, majd a másik 5 alkalom a 
Warga László utcai nyitott salakos 
teniszpályán lesz megtartva.

Csatlakozz hozzánk Facebook-on: 
Elte-Beac Tenisz

Jelentkezés és információ: tenisz.
eltebeac@gmail.com

Crokinole, a jövő játéka
VI. MOM Kupa Páros verseny
2014. Március 29., szombat, 10:00
MOM Kulturális Központ
Kontakt: Rimár Zsolt
A Crokinole egy kettő-négyszemé-

lyes, fából készült, pöckölős ügyessé-
gi játék, pörgős és izgalmas játékme-
nettel, percek alatt elsajátítható sza-
bállyal, minden korosztály számára.  

Az 1860-as években alakult ki Kanadá-
ban, jelenleg szülőhazájában és Ame-
rikában örvend a legnagyobb népsze-
rűségnek. A Crokinole egy ízig-vérig 
versenyjáték, nem véletlen, hogy a 
játékból világbajnokságot is rendez-
nek.

A játék leírása: A játékosok  korong-
jaikat felváltva pöckölik az alapvonal-
ról a játéktér értékesebb mezői felé 
úgy, hogy az ellenfél korongjait közben 
megpróbálják kiterelni a játéktérről, 
ezzel sajátjait hozva kedvezőbb pozíci-
óba. A korongok elfogytával összeszá-
moljuk az így elért pontszámokat. Cél, 
játékostársunknál több pont elérése.

 Szeretnénk, hogy  ez a nagyszerű 
játék minél ismertebbé váljon Magyar-
országon, mindezt játékbemutatók és 
versenyek szervezése kíséretében.

Mindenkit szeretettel várunk 
évadnyitó versenyünkön, amelyet 
rendhagyó módon páros rendszerben 
hirdetünk meg! Lehet, hogy többen 
nem is tudják, de négyen is játszható 
ez a nagyszerű játék, amelynek alap-
szabályai ebben az esetben is változat-
lanok. Gyere el és próbáld ki a páros 
Crokinole-t! Az sem baj, ha nincs part-
nered a versenyre, mert a helyszínen 
segítünk ebben! Ez a verseny, a tavaly 
sikeresen elindított MOM Kupasorozat 
folytatása.

Zakariás Barbara
ELTE TTK sportbiztos

sportbiz@ttkhok.elte.hu
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Interjú8
Társadalmi felelősség-
vállalás az interneten
Szirmai Gergővel, a Hollywood  
Hírügynökség arcával beszélgettünk

A Fiatalok a Fiatalokért díjra jelölték Szirmai Gergő mellett 
Sinka Vivient is, aki eltűnt gyerekekkel foglalkozik. Gergő 
egy Facebook-posztban hívta fel a figyelmet rá, talán ennek is 
köszönhető, hogy Ő nyerte meg az Információ csoportdíjat. Ger-
gőt a díjról, a videóiról és arról kérdeztük, hogy…

Jelöltek a Fiatalok a Fiatalokért díj-
ra. Ezt követően hívtad fel a Szerkesz-
tőség figyelmét Sinka Vivienre, aki az 
Együtt az Eltűnt Gyermekekért Alapít-
vány (http://www.facebook.com/Tear.
Kampany) alapítója és vezetője. Honnan 
jött az indíttatás, hogy őt állísd magad 
elé a szavazáson?

Az indíttatás akkor jött, amikor 
elkezdték forgatni a portré anyagot. 
Az engem interjúztató lány mesél-
te, hogy a kategóriámban még két 
ember van, az egyik közülük a Sinka 
Vivien, aki ezt csinálja. Akkor azt 
mondtam, hogy neki kell nyernie.

Igazából sok mindenkivel haj-
landó vagyok megmérkőzni meg 
ilyesmi, de hát ez így abszurditás.  
Mert ha valakit pénzzel lehet támo-
gatni, akkor ne azt támogassák, 
aki valamilyen szinten azért már 
ismert és tök jól meg van, dolgo-
zik, aktívkodik, hanem azt a lányt, 
akinek eszméletlenül szüksége van 
támogatásra egy nemes cél érdeké-
ben.

Ezzel nem azt szeretném mon-
dani, hogy nekem nincsenek célja-
im, meg nem végzek én is alkalom 
adtán valamilyen szinten karitatív 
tevékenységet, de hát a kettő össze-
hasonlíthatatlan. Nem vagyunk egy 
kategória. Mivel két külön kategó-
ria vagyunk, most annak kell pénzt 
kapni, akinek szüksége van rá és ez 
Vivien volt.

Ennek ellenére rengeteg szavazatot 
kaptál Te is.

Igen, mert nagyon jó kapcsola-
tom van a közönségemmel és miu-
tán felhívtam Vivire a figyelmüket a 
Facebook posztban ennek ellenére is 
rám szavaztak. Persze ezt is nagyon 
értékeltem, és jól esett. Voltak sokan, 

akik azt látták, hogy van a verseny és 
KLIK, nem vették észre Vivit.

De az emberek nem tudták, hogy 
pénzről van szó és ezt nem is akar-
tam feltétlenül elmondani nekik, 
mert az megváltoztatja a dolgokat. 
Mostanában tervezek berendezni 
egy kis stúdiót, amihez kellenek 
lámpák és apróságok és akkor érvek 
sorakozhattak volna fel, hogy a mi 
műsorunknak is fejlődnie kell. Úgy 
akartam, hogy ez úgy menjen le, 
hogy egyszerűen csak valakit érté-
kelünk a munkája alapján és ez a 
valaki a Vivien volt.

A  t ö b b i  j e l ö l t e t 
ismerted?

Utánuk néztem, 
egyiküket, másikukat 
ismertem is,  példá-
u l  a  t w i t t e r d o k i t . 
É r d e k e s  e z  a  d í j .  
Nem nagyon működ-
tek a kategóriák, mert 
nagyon jó embereket 
szedtek össze és ren-
deztek három cso -
portba. Lazán lehetett 
volna a  je löl tekből 
kiindulva 6-7 kategó-
riát is csinálni. Tehát 
számomra ez valami-
lyen szinten abszurd 
volt. Például a másik 
kategóriában Zsombo-
ri Balázs nyert, aki egy 
applikációt készített 
(PictoVerb a szerk.), 
a m e l l ye l  b e s z é d r e 
különböző okokból 
nem képes emberek 
képesek egyszerűen 
összerakni mondato-
kat és ez egészen fan-

tasztikus, figyelembe véve azt is, 
hogy ő egy nagyon-nagyon fiatal fiú. 
Vannak rendkívül jó pontjai ennek 
a díjnak. Például hogy felhívta egy 
csomó ember figyelmét kifejezetten 
tehetséges, fiatal és jóindulatú embe-
rekre.

A társadalmi felelősségvállalás 
megjelenik a videóidban is. Miért érzed 
ennek szükségét? Miből fakad a belső 
késztetés?

A szórakoztató műfajban nem 
feltétlenül bevett  dolog ez,  és 
sok ember számára érdektelen is. 
Ha megnézed, vírus videó is olyan 
videókból lesz, amik nem akarnak 
sok mindent mondani. Hosszú távon 
az éri meg, ha az ember inkább szó-
rakoztat, mintsem agyal, társalog, 
mert az emberek nem azt nézik meg.

A különböző „egypoénos” kis 
videókban például a „nézd meg 
mit csinál a kutya miután elmegy a 
gazdája”, tudomásom szerint nincs 
kitárgyalva egyetlen egy társadalmi 
kérdés sem. Ezért terjed úgy, mint 
az álalt. 

Tehát egyetlen egy vírusvideó-
ra tudok visszaemlékezni, amely-
nek volt társadalmi mondanivalója 
ez a KONY 2012 és ez sok mindent 
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elmond, de egyedüli eset sajnos. 
Így visszakanyarodva az eredeti 
témánkhoz: igen beszélek erről, mert 
a személyemnek fontos, de ez nem 
egy jó ötlet.

Vannak olyan reklámvideók, ame-
lyek a társadalmi problémákat – például 
a csókos videó, ahol azonos neműek is 
csókolóznak – használják fel a viralitás 
elérésére, ezekről mi a véleményed? 

Ez nem egy társadalmi probléma. 
Az hogy emberek csókolóznak, az 
egy társadalmi hiány. A kultúrkör, 
ahonnan ez a videó jön, ott ez nem 
probléma. Egy amerikai videóblogger 
mondta évekkel ezelőtt, hogy nem 
mert két csókolózó férfit bevágni a 
videójába, mert csökkentette volna a 
reklámok értékét, másrészt az embe-
rek is elfordultak volna tőle. Ez érez-
hetően megváltozott az elmúlt évek 
alatt. Az hogy két férfi vagy nő csó-
kolózik egy videóban, az egy nyugati 
társadalomban már nem gond.

Elárulod,  hogy miért  hadarsz 
annyira? Szerinted jó ez a videókban? 
Ez azért van, hogy pörgősebbek legyenek 
a videók?

Rengeteg inger éri az embert. Ez 
nem feltétlenül rossz dolog, mert 
ehhez képest is átalakul és adaptá-
lódik a figyelme. Volt egy jó pél-
da a Sherlockban, amikor Holmes 
és Watson azon poénkodott, hogy 
nem tudta Holmes, hogy a Föld, a 
Nap körül kering, és amikor meg-
kérdezték, hogy ez a zseniális elme 
miért nem tudja, hogy a Föld, a Nap 
körül kering, azt válaszolta, hogy ez 
teljesen szükségtelen információ a 
számára.

Na mármost ehhez mérten az 
emberi agy is kidobálja a szükség-
telen információkat. Egy ingerdús 
három perc után nem fog gyöke-
resen megváltozni a személyisége 
úgy, hogy ne tudjon leülni könyvet 
olvasni. Persze vannak olyan tenden-
ciák, amelyek hosszútávon hatnak 
az ember elméjére, de nem látom 
ezt olyan tragikusnak, hogy szomo-
rúság, káosz és semmi sem olyan jó, 
mint régen.

Én azért hadarok, mert ha lelke-
sedem, akkor hadarok. Ha nem lelke-
sedem nem hadarok, és akkor lassabb 
lesz a videó – ezt sokan szokták is 
kérni – másrészt viszont nem kapcso-
lódok annyira a témához, ami miatt 

viszont nagyon rossz lesz a videó. 
Ha az ember lelkes, akkor intenzíven 
gesztikulál és esetleg hadar is.

Akkor nem fontos a gyors beszéd a 
videókban?

A gyorsaság egy csomó szem-
pontból azért fontos, mert az ember 
ül a metrón és ott két oldal könyvet 
tud elolvasni vagy 5 percnyi videót 
tud megnézni.

De a Te videóidat nem metrón nézik.

Persze az én videóimat regge-
lihez, meg vacsorához fogyasztja 
az ember. Tehát nem arról van szó, 
hogy Úristen az ember sokkal gyor-
sabban metrózik, mint régen.

Koncepció a 10 perc körüli videó?

Változatlanul állítom, hogy nem 
kéne 10 percesnek lennie, de sose 
sikerül rövidebbre. Néha nagyon 
igyekszem, de ha komplexebb tár-
sadalmi kérdésekről beszélünk, és 
jobban belemegyünk a filmbe…. kell 
az 5-5 perc vagy inkább a 4-6 perc. 
3-4 perc szokott lenni a felvezetés és 
6-7 a film.

Elég komolyabb témákhoz is 2 perc?

Foglalkozni elég két perc is. Ter-
mészetesen az internet egy mogorva 
környék. Ha két percben tálalnám a 
véleményemet és nem fejteném ki, 

nem térnék ki azokra a pontokra, 
amiket ők már felvetnek félig kom-
mentekben, akkor ez a kommuniká-
ció eredménytelen lenne. Nyílván 
azért kell az idő, mert ezek nagyon 
komplex témák és ezt az emberekre 
hagyom, hogy kifejtsék és ők folytas-
sák kommentekben azt, amik tágít-
ják ezt a négy percet.

Alapvetően nem gondolom, 
hogy az internet, a nyomtatott sajtó 
vagy a televíziózás nagyban külön-
bözne, csak sokat szenved attól, 
hogy nagyon pici ország vagyunk. 
Például a megélhetési celeb, aki 
azért kap pénzt, mert híres, ő úgy 
tudja eladni magát, hogy fenntartja, 
hogy ismert marad. Ilyen Magyaror-
szágon nagyon kevés hely van. Ezért 
a magyar celeb világ olyan szem-
pontból nagyon üres, hogy kiszedik 
belőle a tiszteletre méltó embereket, 
ami full megérthető, mert nagyon 
kevés ugyanis a hely. Hiszen míg 
Amerikában simán híresebb Tony 
Hawk, mint Kim Kardashian – jó 
persze nála nem híresebb, de meg 
vannak egymás mellett és míg Tony 
Hawk egy csomó karitatív tevékeny-
séget végez, miközben fenntart egy 
szubkultúrát az interneten, addig 
itthon erre nincsen hely. Ez nyilván 
nem csak negatívumokkal jár, hanem 
persze megvannak a lehetőségek is.

Törceee
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Adatok vizualizálása
A TTK Kari könyvtár sorozata

„Amit ki lehet fejezni számokkal, azt 
valószínűleg ki lehet fejezni ábrákkal, vona-
lakkal is.”Ezt a mondást William Playfair 
skót mérnöknek tulalajdonítják, aki 
1786-ban elsőként használt oszlop-, 
kör- és vonaldiagramokat gazdasági 
adatok bemutatására.

És azóta hová jutottunk? A rút kiska-
csáról kiderült, hogy valójában hattyú?

Tavaly megrendezték az ada-
tok szépségversenyét. Adatvizu-
alizációkkal, infografikákkal, inter-
aktív ábrákkal lehetett nevezni.  
A bombázó adatokban a Kantar ver-
senyoldalán gyönyörködhetünk: http://
www.informationisbeautifulawards.
com/2013-winners/

A publikációs adatbázisokban 
hatalmas mennyiségű információ áll 
rendelkezésünkre, ami sokféle elem-
zésre ad lehetőséget. A tudományos 
közösség igényt tart a szinte elképzel-
hetetlen komplexitású adathalmazok 
együttes megjelenítésére, hiszen ebből 
számos előnyt lehet kovácsolni. Ezek 
közül csak néhányat említek meg: 

• Informált kutatásértékelést 
támogató ún. tudománytérképezés - 
science mapping (Mivel érdemes foglal-
kozni? Kutatási profil kialakítása. Melyek 
a legfelkapottabb kutatási területek?)

• A tudománypolitikában alap-
vető tudományos együttműködések, 
hálózatok elemzése.

• A kutatási együttműködé-
sek vizsgálata, társszerzői hálózatok 
elemzése (Vizuálisan ábrázolható az 
együttműködések mintázata, struk-
túrája, intenzitása. Alkalmas az egyes 
szakterületeken folyó természettudo-
mányos alapkutatási tevékenység fej-
lődési gócainak meghatározására, idő-
beli változásának nyomon követésére.)

• Szakterületek központi (medi-
átor) szerepű résztvevőinek meghatá-
rozása (Kit olvassak? A téma irodalmá-
nak tanulmányozását célszerű velük 
kezdeni.)

• Területi és intézményi összeha-
sonlítások készítése. (Tudomány marke-
ting forrásaként jól használhatók)

• Folyóiratok összehasonlítása. 
(Hol érdemes publikálni?)

• Kutató(csoport), intézmény, 
vagy régió publikációs aktivitásának 
elemzése. (Mik az elvárások?)

• Hasonló szakterületi szerke-
zetben publikálók összemérése. (Hol 
tartok?)

Google scholar
Aki rendelkezik google scholar 

profillal, annak nevére kattintva rög-
tön láthatóvá válik a cikkek hivatko-
zásának oszlopdiagramja, valamint 
lehetőség van egy adott publikáció 
hivatkozásainak éves bontásban való 
megszemlélésére. Spártaian egyszerű, 
de hasznos.

Scopus
Akinek van közleménye ebben 

az adatbázisban, annak van Scopus 
AuthorID-je – nem kell külön létre-
hozni. Itt szerzőre keresve, majd az 
„Analyze results”-re klikkelve jutunk 
el az infografikák birodalmába. Hosz-
szasan lehet vele játszadozni, elképesz-
tő, hogy mi mindent tud.

Microsoft Academic Search
Jellemzői: 38 millió közlemény, 

ingyenes egyetemi keresőmotor. Tár-
szerzői gráf megjelenítésekor a szerzők 
fényképe is látható (már aki feltöltötte 
magáról, amikor a profilját kialakította).

Mindezek segíthetnek egy fiatal 
kutatónak abban, hogy pályája elején 
tudatosan alakítsa ki publikációs stra-
tégiáját. 

A következő részben további vizu-
alizációs projekteket ismertetünk.

források:
Soós Sándor, Kampis György, 

Gulyás László: A tudományfilozófia 
kvantitatív szociológiai módszerei 
(2013 ELTE TTK Tudománytörténet 
és Tudományfilozófia Tanszék/online)

http://netidok.postr.hu/cimke/
infografika

Pécsi Éva

Ismét bizonyít-
hatnak az ELTE 
vízilabdázói

A tavalyi sikeres debütálás után 
idén már második alkalommal kerül 
megrendezésre a Magyar Egyetemi-
Főiskolai Országos Bajnokság vízilab-
dában. A múlt évben kilenc csapat kép-
viselte egyetemét, idén számuk tizen-
egyre bővül. Az ELTE csapata tavaly 
izgalmas mérkőzések után végül az 5. 
helyen zárta a tornát, a fiúk ezúttal is 
lelkesen készülnek a megmérettetésre.

A kétnapos bajnokság egyik 
különlegessége lesz, hogy a sportolók 
a megszokottól eltérő szabályok sze-
rint játszanak (például kisebb labdá-
val, kisebb pályán, a 7 méteren kívül-
ről szerzett találat kettőt ér, a kiállí-
tott játékos egyből visszajöhet stb.), 
a parton játékvezetőként pedig olyan 
sportági hírességeket láthat majd a 
közönség, mint a férfiválogatott jelen-
legi szövetségi kapitánya, a háromszo-
ros olimpiai bajnok Benedek Tibor, a 
kétszeres olimpiai első Gergely István 
és Fodor Rajmund, s fújja a sípot majd 
az egy-egy olimpián győztes Csapó 
Gábor, Faragó Tamás, Kenéz György, 
Steinmetz Ádám és Székely Bulcsú is.

Az április 5-6-án megrendezen-
dő kétnapos esemény régi hallgatói 
igény életre hívását jelenti. A torna 
egyik kiemelt üzenete idén is: ne kell-
jen választania egyetlen diáknak sem, 
hogy a felsőoktatásban kíván-e részt 
venni, vagy pedig addigi sportpálya-
futását folytatná - mert lehet mindket-
tőt egyszerre.

Az ELTE csapata minden szurko-
lót szeretettel vár szombaton és vasár-
nap déltől a Nyéki Imre uszodában, a 
mérkőzések ingyenesen tekinthetők 
meg! Legyünk minél többen, biztassuk 
a csapatot, zúgjon a "HAJRÁ ELTE"!

Hohl Zsófi
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Miért is rossz kicsinek lenni?

Alapvetően meghatározó dolog életünkben a testalkat – a 
magasság, a szélesség, a súly és testünk mindenféle paramé-
tere –, hiszen ezek arányát nem csak magunkon, de másokon 
is kényesen figyeljük nap, mint nap. A történelem folyamán 
megszületett a ma is elfogadott „szabadság, egyenlőség, testvé-
riség” felkiáltás és eszme, mégis jelen van a testi jegyek által 
való rangsor az emberek között.

Az irányító agy
Ahogy járunk, kelünk és végez-

zük a teendőinket, szemünk felfogja 
társaink arcának és testének képét is, 
majd jellé alakítja a rengeteg felfo-
gott paramétert. Agyunk mindezek-
ből arányokat számol, viszonyít és 
később az adott személyekre jellemző 
adatok alapján ítéli meg társainkat. 
Például így születnek azon dönté-
seink, hogy ki legyen a társ, akivel 
genetikánkat örökítjük vagy ki is az, 
aki szimpatikus. Persze ha ez ilyen 
egyszerű volna, nem játszana szere-
pet kommunikációnk. Természetesen 
valaki megítéléséhez a belső jegyek is 
hozzájárulnak többnyire, azonban az 
ismerkedés kezdeményezéséhez való 
affinitást az a szimpátia hozza meg, 
amit a látottak alapján az egyén kül-
ső jegyeiről magunkban levontunk. 
Hiába állítjuk sokan, hogy az előítélet 
rossz és empatikusnak kell lenni, az 
agyunknak nem parancsolhatunk.

David Brooks nagy sikerű köny-
vében, A társas lényben leírja például, 
hogy a férfiak és a nők külön-külön 

milyen arányokra figyelmesek tudat 
alatt, amikor döntenek afelől, ki legyen 
a társuk, jóbarátjuk és ki ne. Ilyenek 
például az arcra vonatkozóan a felső 
ajak és az orr távolsága, a két szem 
távolsága, a száj, szem, arc, homlok 
szélessége, alakja stb. Akivel úgymond 
szimpatizálunk, annak a tanulmányok 
szerint az arányai és méretei velünk 
megegyezőek. Belátható tehát, meny-
nyire fontosak és alapjában megha-
tározóak életünkben ezek a külsősé-
gek, még akkor is, ha ezeket az érzé-
seket gonosz előítéleteknek hívjuk.  
Elég elhinnünk az agyunk üzenetét, ha 
jót akarunk magunknak.

Testmagasságunk és a lélek
Egy brit kutatás megerősítette 

a külsőségek fontosságát, amely a 
magassági viszonyok pszichére való 
hatását tanulmányozta. A publikáció 
a Psychiatry Research nevű lapban 
jelent meg később. Daniel Freeman, az 
Oxford Egyetem egyik munkatársának 
vezetésével a csoport virtuális valóság, 
vagyis VR (virtual reality) szimulációt 
végzett hatvan nő és férfi közremű-
ködésével, akikre jellemző volt a tár-
saikkal szembeni bizalmatlankodás. 
Azért emelték ki ezt a tulajdonságot 
a jelentkezőknél, mert a tanulmány 
alaptéziseként az alacsonyabb terme-
tűek csupán ezen külső jegyük miatt 
visszahúzódóbbak, bizalmatlanabbak 
és önbizalomhiányosak lehetnek, mi 
több, előző jegyek fokozódása paranoi-
ás tévképzetekhez is vezethet.

A kísérlet során az alanyoknak egy 
virtuális metróutazáson kellett részt 
venniük kétszer. Az első folyamán saját 
valós termetüket látták a képernyőn, 
a másodiknál pedig 25 centiméterrel 
csökkentették szimulált alakjuk magas-
ságát, de a környező utastársak válto-
zatlanok maradtak. Ez utóbbi szimulált 
egyének viselkedését úgy állították be 

előre, hogy semleges legyen, azaz sem-
mi negatív jelet ne adjon a kísérletben 
résztvevő személynek.

Ezek alapján az eredmény azt 
mutatta, hogy a résztvevők nagyob-
bik hányada a második eset lejátszása 
után negatív érzésekről számolt be: 
alacsonyabb rendűnek, csúnyábbnak, 
butábbnak, ügyetlenebbnek, szeren-
csétlenebbnek érezték magukat a töb-
bi utashoz képest. Sőt voltak olyanok 
is, akik még ennél is durvábban élték 
át ezt az élményt és szinte szorongtak 
a többi utas bámulásának halluciná-
lásától. Hozzá kell tenni, a testma-
gasságuk csökkenése nem tudatosult 
nagy részükben.

„A kísérlet a paranoia alaptermészetét 
mutatja meg. A másokkal szembeni bizal-
matlanság a személy saját magáról alko-
tott negatív érzéseiből épül fel.” – mondta  
Freeman a kísérletről összegezve 
annak lényegét. A magassági kérdés 
igen lényeges lelki fejlődésünk szem-
pontjából is, nem pedig csak azért, 

hogy például hányadik polcot érjük 
még el és ki tud magasabbra ugrani. A 
tanulmány eredményeit pedig a súlyos 
paranoiával küzdő betegek hatásosabb 
gyógyítására tudják felhasználni. A 
leírtakat alapul véve a betegek önbi-
zalmának növelését kell elérni, s ha 
ezt sikeresen elérték, a páciens mások 
iránti szorongása is csökkenhet.

Alacsony olvasók megnyugta-
tására azért érdemes megemlíteni 
néhány lényeges előnyt is a maga-
sabb emberekkel szemben. Egy olasz-
belga kutatócsoport kísérletei szerint, 
akik a százéves (és annál idősebb) 
emberekkel foglalkoztak kiderült, 
hogy az alacsonyabb termetűek hosz-
szabb életet élnek. Egy másik bízta-
tó eredmény szerint pedig, amely a 
paranoiás viselkedés tanulmányához 
hasonlóan szintén az Oxford Egyete-
men látott napvilágot, a magas embe-
rekben sokkal nagyobb eséllyel ala-
kul ki daganat. Tíz gyakori ráktípusra 
bizonyították már be ezt a tényt.

Solymosi Emőke
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Oroszország és az EU meccsel egymással?

Az utóbbi hetekben rengeteg cikk megjelent a Krími-hely-
zettel kapcsolatban. Sőt több olyan cikk is napvilágot látott, 
amely a lehetséges következményeivel foglalkozik. Ezek azonban 
nagyobb jelentőséggel is bírhatnak annál, hogy Transzisztriát 
Oroszországhoz csatolják, hogy Ukrajnával társulási szerződése-
ket kössön az EU.

A mai helyzettel mindenki tisztá-
ban van, és aki rendszeresen olvas a 
témában – külpolitika – az tudja azt 
is, hogy a mai Európa térképünk több 
helyen is gyorsan elévülhet, ha a Krími 
– és a Koszovói – ügy precedenssé és 
politikailag elfogadhatóvá válik.

Koszovó függetlenségét az ENSZ 
193 tagja közül 108 ismerte el. Azon-
ban Szerbia és Oroszország máig nem 
ismerte el. Hasonló – csak fordított a 
helyzet – Transzisztriával (Moldova 
keleti, a Dnyeszter keleti oldalán elterü-
lő országgal), amely Ukrajnával is hatá-
ros és egy 2006-os népszavazás értel-
mében kinyílvánította Oroszországhoz 
való csatlakozásának szándékát.

Az iménti két példa, a két erő-
pólus, két olyan területéről szárma-
zik, amelyet a felek kölcsönösen nem 
ismernek el, azonban geopolitikailag 
egyik sem jelentős. Ahogy olvashattuk 
sok cikkben, Krím nem ilyen. Valószí-
nűleg ásványkincs (kőolaj, földgáz) 
lelőhelyek és az orosz flottabázis lehet-
tek az okok és az orosz lakosság csak 
indok volt.

Erőtérváltozások
A kétpólusú világ felbomlásával 

– a Szovjetunió bukásával – megvál-

toztak az erőterek. Oroszországnak 10 
évre és az energiahordozók megdrá-
gulására volt szüksége ahhoz, hogy 
újra kísérletet tegyen az egykori terü-
leteken dominanciája visszaállítására. 
Erre láttunk már korábban is példákat 
a Kaukázusban.

Az Európai Unió növekedése viszont 
nem járt együtt az annyit emlegetett 
integráció mélyülésével, így az ébredező 
medvével nem tud olyan erőt képviselni 
– és erős gazdasági kapcsolatai miatt sem 
– mint amire Amerika képes lehet.

Precedenst teremthet
Azonban a népszavazás útján 

elismert függetlenség – amelyre így 
mind a két nagy szereplőnél találunk 
példákat: Krím, Koszovó – nem csak 
a másiknak okozhat gondot, hanem 
önmaguk számára is.

Az Unióban részben történelmi, 
részben gazdasági szempontok miatt 
több terület is az önállóság útjára lép-
ne. Ilyen Katalónia, Skócia, Flandria 
és Vallónia és még sorolhatnánk, elég 
csak a térképre pillantani.

Katalóniában idén novemberben 
fognak szavazni arról, hogy „Ön akar-
ja-e hogy Katalónia állammá válljon?” 
és „Abban az esetben, ha megerősí-

tést nyer, miszerint Katalónia állammá 
válik, akarja-e, hogy önálló legyen?”.

Skóciában is tartanak majd idén 
népszavazást ebben a témában, ott 
szeptember 18-án. Ők nem komplikál-
ták túl a témát, ott annyi lesz a szava-
zópapíron, hogy „Ön akarja-e hogy 
Skóccia független legyen?”.

Nos érdekes évnek néznek elébe 
az EU-s politikusok és döntéshozók, 
hiszen hasonló esetben, minthogy egy 
EU-s országból kiválló új állam milyen 
jogokkal és kötelezettségekkel rendel-
kezik az EU-val kapcsolatban koránt-
sem tisztázott.

Kína vagy Oroszország?
Azonban nem csak az EU-nak 

jelenthetnek gondot a szeparatista 
területek, hanem Oroszországnak is. 
Hiszen megannyi kisebbség, nemzet él 
a területein. Valamint arról sem szabad 
megfeledkeznünk, hogy Oroszország 
államszervezete föderalista, tehát több 
(16) autonóm köztársaság alkotja azt a 
hatalmas, 9 időzónában létező halmazt, 
amit mi Oroszországnak nevezünk, és 
amelyhez most kinyílvánította Krím a 
csatlakozási szándékát.

A gond persze nem csak ez. 
Oroszország Közép-Ázsiában az 
Altáj régióban és a távol-keleti, 
Amúr régióban, évtizedek múlva 
akár ugyan ilyen problémával néz-
het szembe ezeken a területeken.  
Itt ugyanis sokkal jelentősebb a túlné-
pesedő Kínából érkező bevándorlás, 
mint nálunk. És nem csak a népesség 
költözik át, hanem a gazdasági szerep-
lők közt is egyre több a kínai, vala-
mint maga a terület is sokkal inkább 
kapcsolódik a kínai gazdasági erőtér-
hez, mint a moszkvaihoz.

Törceee



TétékásNyúz

Természet-Tudomány-Technika Természet-Tudomány-Technika 15Lumosity
Agyunk képes a változásra

Bár hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy az egyetemen a 
tanulás során fejlesztjük az agyunkat, valójában ilyenkor csak új 
információkat szerzünk. Egy olyan oldalt szeretnék bemutatni, ahol 
tudományos kutatáson alapuló, játékos fejlesztőprogramokkal talál-
kozhatunk, amelyek idegpályáink fejlődését szolgálják.

A tudósok a múltban sokáig úgy 
gondolták, hogy ha valaki eléri a felnőtt-
kort, a kognitív képességei már megvál-
toztathatatlanok maradnak. Azonban a 
huszadik század elején ez az általános 
vélekedés egy újonnan felfedezett bizo-
nyítéknak köszönhetően megváltozott. 
Egy új elv, a neuroplaszticitás szerint 
az agy folyamatosan változik a külön-
böző élmények hatására. Új szokások, 
újonnan megtanult dolgok, de még a 
környezeti változások, fizikai sérülések 
is mind serkentik az agyat, hogy új ideg-
pályákat hozzon létre vagy átszervezze 
a meglévőket. Mindez alapvetően meg-
változtatja az információ feldolgozását.

Az egyik legjobb példa a neuro-
plaszticitás működéséről egy 2000-ben 
készült tanulmány a londoni taxisok 
agyáról (Maguire et al., 2000). Annak 
érdekében, hogy engedélyt szerez-
zenek, a londoni taxisofőrök általá-
ban mintegy két évet töltenek a város 
kanyargós utcáin történő navigálás 
tanulásával. A tanulmányt végző 
kutatók azon töprengtek, milyen 
jelet, lenyomatot hagy ez a hosz-
szú, szigorú képzési idő a taxisok 
agyán? 16 férfi taxisofőrön végez-
tek MRI vizsgálatokat és kiderült, 
hogy nagyobb hippokampuszuk 
van, mint az 50 egészséges, hasonló 
korú férfiból álló kontrollcsoportnak. 
Minél hosszabb időt töltött taxisként, 
annál nagyobb volt a hippokampusz. 
Ez az agyi terület felelős a memóriáért és 
a navigációért, így fejlődött, válaszul a 
taxisok tapasztalataira.

A legtöbb esetben a neuroplaszti-
citás alapú változások az agyban sokkal 
finomabbak. De az elmúlt évtizedekben a 
tudományos közösség egyes tagjai a taxi-
sofőrökön végzett kutatás által inspirálva 
megtették a kutatás következő lépését: 
ahelyett, hogy passzívan várjuk, hogy 
az agy reagáljon a körülményekre, vajon 
lehetséges-e, hogy közvetlenül érjük el 
a kapacitás a változását, célzott javulást 
érve el jól meghatározott területeken?

A kutatás során felfedezték, hogy 
bizonyos tevékenységek nagyobb 
hatással vannak az agyra, mint mások 
(Mechelli et al., 2004; Gaser és Schlaug, 
2003; Draganski et al., 2006). Megál-
lapították, hogy ha egy tevékenység 
ismétlődik, az agy hajlamos ugyanazo-
kat a már meglévő idegpályákat hasz-
nálni. Ahhoz, hogy új idegpályákat 
építhessünk ki, az agyunkat új, adaptív 
tapasztalatszerzésnek kell kitennünk, 
amelyek kihívást jelentenek nekünk.

A Lumosity „játékok” olyan kombi-
nációján alapuló neuropszichológiai és 
kognitív feladatokat tár elénk, amelyek 
közül sokat már évtizedek óta használ-
nak a kutatásban, azonban néhányat a 
saját fejlesztőgárda tervezett. Jelenleg 
több mint 40, kihívást jelentő, adaptív 
játékhoz férhetünk hozzá.

A Lumosity játékalapú képzési 
program célja, hogy az agyunkat foko-
zatosan növekvő kihívás elé állítsuk, 
a játék nehézségét az egyéni képessé-
gekhez igazítva. Ahogy a pontszámok 
növekednek, úgy találkozhatunk új vagy 
nehezebb játékokkal. Mint egy valódi 
személyi edző, a Lumosity is igyekszik 
feltérképezni a felhasználó képességeit, 
és próbál folyamatos kihívást jelenteni.

Most, hogy a tudományos hátté-
ren átrágtuk magunkat, beszéljünk egy 
kicsit a játékokról. Az egészen egyszerű-
től kezdve az összetettebbig minden van 

a repertoárban. Alapvetően öt területet 
célozhatunk meg a programmal: reak-
cióidő, memória, figyelem, rugalmasság 
és problémamegoldás. A különböző terü-
leteket különböző játékokkal fejlesztik, 
amelyekből a felhasználó minden nap 
kap hármat (előfizetés esetén ötöt).

Egyik kedvencem a Penguin Pursuit 
(képünkön), ahol egy jégtáblán lévő szim-
metrikus labirintus közepéig kell beér-
nünk kis pingvinünkkel (előbb, mint a 
számítógép), hogy megegyük az ott heve-
rő halacskát. Ahogy lépkedünk előre a 
játék szintjein, ellenfelünk egyre gyorsabb 
lesz, a labirintus egyre bonyolultabb, és 
ráadásul a jégtábla is egyre gyorsabban 
foroga vízben. A gond ott kezdődik, hogy 
az irányítás a tábla irányítottságától füg-
getlen, azaz hiába van a földrajzi észak 
nekünk jobbra, továbbra is a felfelé nyíl 
visz arra bennünket, így fejben kell alkal-
mazkodnunk a megváltozott környe-
zethez. Természetesen nem baj, ha most 
nem világos minden, az összes játékhoz 
tartozik oktatójáték és szöveges leírás is.

Bizonyos játékok élvezetéhez elen-
gedhetetlen a megfelelő szintű angoltu-
dás. Ilyen például a Word Bubbles Rising, 
ahol megadnak nekünk pár betűt, és 
nekünk ezzel a kombinációval kezdődő 
szavakat kell írnunk vagy a Birdwatching, 
amelyben akasztófajelleggel kell angol 

madarak nevét kitalálnunk. Ez azon-
ban összetettebb feladat: a képernyő 
közepén látunk egy betűt felvillanni, 
de azt csak akkor írhatjuk be a madár 
nevébe, ha megtaláljuk a betűvel egy 
időben felvillantott madárka helyét a 
képernyő szélén.

Más játékok a fejszámolásra 
helyezik a hangsúlyt, van ami a logi-
kára, szabályok felismerésére épít, 
van ami csak a perifériás látásunkat 
veszi célba, egy másik a memóriát 
fejlszti, egy ezek közül közvetlenül 
az arc-név kapcsolásokat fejleszti, és 
még folytathatnám a felsorolást.
Korábban említettem már az előfi-

zetést, ennek egyéb előnyei is vannak: 
ki tudjuk választani, milyen területeket 
szeretnénk inkább fejleszteni, hozzá-
férünk a fejlődési naplónkhoz, illetve 
például kivehetjük a fenti, folyékony 
angoltudást igénylő játékokat a progra-
munkból. Természetesen enélkül is jól 
használható a rendszer, csak regisztrál-
nunk kell hozzá, ha ki szeretnénk pró-
bálni. Én mindenkinek ajánlom, akinek 
van erre ideje, biztosan jó hatással van 
az agyunkra.

Saáry Ákos
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Arborétum
Növényvilág a Gozsdu-udvarban

Mindig arról álmodozom, hogyha nem jön össze a biológia 
szak, nyitok egy virágboltot vagy talán inkább egy kávézót. 
Eddig arra azonban nem gondoltam: miért ne lehetne egyszerre 
a kettőt? Szerencsére másnak már hamarabb eszébe jutott ez a 
zseniális ötlet.

Biztosan hallottatok már a Gozs-
du-udvarról. Jó magam elég sok-
szor, aztán kiderült, hogy ez sokkal 
nagyobb, mint hittem. A Király utca 
felől indul (eddig jutottam csak el 
régebben) és egészen a Dob utcáig 
tart. Összesen nyolc épületet fog-
lal magába, és mindegyiket Gozsdu 
Manó, román ügyvéd végrendelete 
alapján építette a Gozsdu Alapít-
vány több mint száz éve. A legtöbben 
hatalmas lakások vannak kialakítva, 
amiket főként külföldi vállalkozók 
vásároltak meg. Egyes részeit azóta 
az UNESCO a világörökség részévé 
is nyilvánította.

Kanyarodjunk vissza a jelenbe 
a száraz történelem óra után: egy 
átlagos hétfő este sétáltam véletlenül 
erre, azt se tudtam, hogy ez most 
tényleg a Gozsdu-udvar. Teljesen 
meglepődtem, hogy mi ez az élettől 
nyüzsgő hely ahova tévedtünk, ahol 
egymást érik a különböző éttermek, 
sörözők és egyéb beülős helyek. 

Őszintén bevallva a legtöbbről egy-
ből látszott, hogy nem az én pénztár-
cámhoz alakították ki, ám ekkor fel-
tűnt a láthatáron üde kis oázisként 

egy teljesen zöldre kivilágított hely: 
Arborétum, az egzotikus növénybár.

Amikor először beléptem, csak 
az tűnt föl, hogy milyen rengeteg sok 
növény van itt: a földön cserepek-
ben, a falakra felakasztva kaspókban 
stb. Ezután megláttam, hogy bizony 
mindegyikhez tartoznak árcédulák, 

tehát ha a sörözés után nem tudunk 
elszakadni egy kedves pálmától, 
nyugodtan hazavihetjük – persze, 
ha meg tudjuk fizetni. Akadnak egy-
szerűbb példányok, de közvetlenül 
mögöttem egy 16 000 forintos hawaii 
növény „ült”. Amennyiben a pénz 
helyett sok kreativitásunk van, vehe-
tünk banán magot – ha jól emlék-
szem, öt darabot 800 forintért. Ha 
nem vásárolunk növényt, akkor is 
zseniális az ötlet: sör/bor/tea, virág-
illat, magas páratartalom, mi másra 
vágynánk még?!

Az italokkal is minden rendben 
van, a környékhez képest még olcsók 
is a dolgok: a csapolt Dreher 400 
forint, a „Kertész bora” 230 forint/
deciliter. Vannak különleges teák, 
és éhen sem maradunk, hála a házi 
sütésű pizzáknak.

Ahogy egyre melegszik az 
idő, sokkal inkább vágyunk olyan 
helyekre, amelyeknek kerthelyisége 
is van, vagy csak egy nagy terasza, 
és így kiülhetünk a friss levegőre. 
Itt minden vendéglátó ipari egység 
rendelkezik asztalokkal magában az 
udvarban is.

Megéri elmenni, már csak azért is, 
hogy sétáljunk egyet magában a Gozs-
du-udvarban, és picit megtapasztaljuk 
azt a kellemes, élettel teli nyüzsgést, 
ami jellemző erre a helyre a nap bár-
melyik szakára, reggeltől hajnalig.

V. É.

Kacsaúsztató
Amikor nekiálltam ennek a könyv-

nek, volt bennem egy kis félsz. Biztos 
ismeritek azt az érzést, amikor nagyon 
szeretsz egy bandát vagy szerzőt, aki új 
albumot/művet tár a nyilvánosság elé, és 
azon izgulsz, hogy vajon tetszeni fog-e 
annyira, mint a „klasszikusok”. Mindezt 
fokozza, ha másoktól azt hallod, hogy 
nem sikerült olyan jól, mint a korábbi 
darabok, és én bizony hallottam olyan 
emberről (akinek van egy ismerőse, aki 
látott olyan embert), aki nem volt teljesen 
elégedett az Óceán az út végénnel. Mert-
hogy most erről szeretnék írni, és szeret-
ném előre leszögezni: minden félelmem 
alaptalan volt.

Gaimantól megszokhattuk, hogy tör-
ténetei, bár valójában mesés jellegűek, 
gyakran igen meglepőek, sőt időnként 
ijesztőek is. Nincs ez másként a cikk témá-
jául szolgáló könyvben sem. A történetről 

csak annyit írnék, hogy egy 
felnőtt férfi visszaemléke-
zését olvashatjuk egy gye-
rekkori megrázó élményé-
ről, amely összehozta az út 
végén lakó furcsa lánnyal 
és családjával. Akaratlanul 
is belekeveredik egy olyan 
kalandba egy számára 
ismeretlen világban, ami 
gyökeresen felforgatja az 
életét. Illetve felforgathat-
ná, ha magasabb erők nem 
avatkoznának közbe.

A szerző könyveiben általában (illet-
ve amit én olvastam eddig, mindben) van 
egy másik világ, amivel az átlagember 
nem találkozik, mert képtelen megtapasz-
talni azt. Ezzel találkozhatunk a Coraline-
ban, a Csillagporban, a Soseholban, az 
Anansi fiúkban… és még folytathatnám 
a sort. Egyébként mindegyiket javaslom 
olvasásra. De komolyan.

Az Óceán az út végén 
egyetlen hibája, hogy rövid. 
Nagyon. Rövid. Szeretek 
elmerülni egy-egy könyv-
ben, átélni a történetet, erre 
azonban itt nem igazán volt 
lehetőségem. Illetve volt, 
csak nagyon rövid ideig 
tartott: kb. 3 órával az után, 
hogy nekiálltam, már kény-
telen voltam letenni, mert 
elfogytak a lapok. Magával 
ragadó világa, Gaiman lebi-
lincselő írásmódja ismét elér-

te célját: bár még csak két napja olvastam, 
legszívesebben már kezdeném is újra.

Ha olvastatok már bármit a szerző-
től, akkor bátran ajánlom ezt is. Ha nem, 
próbáld ki, és jó eséllyel tetszeni fog. Ha 
pedig mégsem, nem veszítesz több időt 
az életedből, mint egy hosszabb filmmel. 
Jó szórakozást!

Saáry Ákos
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A Hullámtörők-díj esélyesei 
és a zenei osztag

Idén immár 21. alkalommal rendezik meg a Titanic Filmfeszti-
vált. A rendezvény április 4-12. között lesz Budapesten öt helyszí-
nen: Puskinban, A38-on, Toldiban, Urániában és az Örökmozgóban.

Ahogy már korábban megszok-
hattuk, ebben az évben is több műfaj 
vetekszik egymással, melyek közül 
számos film és zenei alkotással is talál-
kozhatunk.

A Hullámtörők-díjért kilenc film 
száll ringbe, mindegyik más nemze-
tiségű alkotótól, sőt több közülük a 
rendezők első alkotásai. Ilyen lesz 
például a török Alphan Eşeli műve: 
A hosszú út hazafelé, amely a harcok 
sújtotta 1915-ös Anatóliában játszódik. 
Lesz az első filmek közt öngyilkossági 
kísérletből dokumentumfilmre haja-
zó alkotássá váló is (Anna Odell: Az 
osztálytalálkozó), sőt komikus dráma 
is, amely Izland 2014-es Oscar-neve-
zése volt (Benedikt Erlingsson: Lovak 
és emberek). Thierry de Peretti Apacsok 
című műve a fiatalkori szexualitással 
foglalkozik izgalmas thriller műfaj-
ban, amelyben plusz feszültséget okoz 
a jómódúak és szegényebbek közti 
ellentét. Maya Vitkova Viktória címet 
viselő filmje a kommunizmusban 
játszódik, egy anya és köldök nélkül 
született lányának történelemet, filo-
zófiát is érintő tanulságos története. 
A hatodik elsőfilm egy norvég alko-
tás, a Vakon címet kapta, rendezője 
Eskil Vogt, akinek alkotását a legesé-
lyesebbnek tartják a díjra mindközül. 
Szexualitás, félelem, mindez egy vak 
főszereplővel megspékelve.

A maradék három film egy pszi-
chológiai thriller (Xavier Dolan: Tom 
a farmon), egy bandaháborús alkotás 
(Alejandro Fernández Almendraz: 
Embert ölni) és egy nevelőotthonban 
játszódó amerikai mű (Destin Daniel 
Cretton: Átmeneti állomás).

Zenei témájú filmek közül nyol-
cat nézhet meg a nagyérdemű a 
fesztivál során. A Nirvana és a Foo 
Fighters rajongóknak jó hír, hogy 
Dave Grohl átült kicsit a rendezői 
székbe, és megalkotta a Sound City 
című dokumentumfilmet, amely az 
azonos nevet viselő stúdió életéről 
szól 1969-től egészen 2011-ig. Hogy 
a rendezőt idézzem: “Ritkán szerepel 
együtt ennyi rocksztár, mint ebben a 
filmben – mely a számítógép - kép-
ernyők helyett végre nagy vásznon 
is látható lesz számos világváros és 
nemzetközi fesztivál után nálunk is.”

A Death  nevű együttes talán 
párak számára ismerősen csenghet, 
bár annak ellenére, hogy az 1970-es 
években alakuló punk-rock bandá-
ról beszélek, csak 2009-től egy vélet-
len során váltak ismertté megtalált 
lemezeiknek köszönhetően. Ezt az 
életutat mutatja be A banda neve: 
Halál című alkotás.

Természetesen hippikben sem 
lesz hiány áprilisban, bemutatják a 
The Source Family-t, amely által a Yod 

atya vezette hetvenes évek elején léte-
ző vallási szektát, hippikommunát 
ismerhetjük meg.

Az Öböl maharadzsája:  James 
Booker tragikus élete című filmnek 
már rögtön sejtheti a néző mit is 
fog látni a mozivásznon. Szintén a 
hetvenes évekbe repülünk vissza, 
és végignézhetjük a sajnos csak 
Európában híres “zongoristazseni” 
hányattatott sorsát.

Kathleen Hanna életével is meg-
ismerkedhetünk a Titanicon, A punk 
csaj című dokumentumfilm egészen 
napjainkig követi az énekesnő, femi-
nista mozgalom vezető, Lyme-kórral 
küzdő Hanna létét.

A következő zenei blokkba tar-
tozó alkotás, amelyről szintén érde-
mes szót ejteni a Minden és mindenki: 
Grant Hart élete és zenéje. Szintén élet-
rajzi kategóriába sorolnám, hiszen a 
Hüsker Dü trió biszexuális énekes-
dobosáról tudhatunk meg egy egész 
filmnyi információt riportok segítsé-
gével.

Shane Meadows dokumentum-
filmje szintén helyett kapott az idei 
fesztiválon, The Stone Roses: Kőbe 
vésve címmel. Ebben az együttes 
2012-es turnéját követhetjük nyo-
mon, akik sajnos a Sziget Fesztivál-
ra már a forgatás befejezése után 
jutottak csak el.

A cikkemet a Michael Moore 
által így titulált alkotással zárnám: 
„Az eddig legjobb zenekari doku-
mentumfilm, amit valaha láttam.”.  
A film, a National valójában egy vélet-
len műve, amelyet a zenekar front-
emberének munkára alkalmatlannak 
tűnő öccse, Tom Berninger készített 
kis kézikamerájával. Turnéfilmmé 
vágták össze felvételeit, amely sokak 
szerint a legőszintébben mutatja be 
egy zenekar mindennapjait koncer-
tezés közben.

Az általam felsorolt és röviden 
bemutatott alkotásokon kívül persze 
még számos program várja az érdek-
lődőket. Pontosabb információkat a 
http://www.titanicfilmfest.hu oldalon 
találhattok.

A pár soros ismertetéseket elol-
vasva szinte mindegyik film vára-
kozást szülhet, hiszen mindben van 
valami egyedi, érdekes, magával 
ragadó. Látogassatok el a fesztiválra, 
és döntsétek el ti, hogy melyik alko-
tás érdemelné meg az idei díjat!

K.R.
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Grafilogika

Kedves Rejtvényfejtők!
Ezen a héten ismét sokak 

kedvencét, a grafilogikát hozom 
Nektek. Egy négyzetrácsot láttok, 
amelynek oszlopai és sorai előtt 
számsorok vannak. Minden egyes 
szám egy satírozott szakaszt 
jelent a rács sorában vagy osz-
lopában, s a különböző hosszú-
ságú szakaszok egymást a leírt 
sorrendben követik. Nincs más 
teendőtök, mint ezeket megta-
lálni és színezgetni egy grafittal.

Ha elkészültetek, egy képet 
fogtok kapni.  Megoldásként 
küldjétek el a lenti e-mail cím-
re, mit ábrázol a kép. Annyit 
elárulhatok, egy állatról lesz szó. 
Összekötős feladványunk meg-
fejtését egy szerencsés hallgató 
küldte be, aki Takács Kristóf. 
Gratulálunk neki, illetve minden-
kinek további jó fejtést kívánunk!

subCsibe
nyuzrejtveny@gmail.com
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