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Plusz-Mínusz
Czöndör Katalin az UNESCO és a L’Oréal díjazottja lett

Czöndör Katalin neurobiológus az UNESCO és a L’Oréal nők számára 
létrehozott nemzetközi tudományos 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 Egyetem posztdoktoraként dolgozó kutató ideg-
sejt-biológiával, sejt- és szövettenyésztéssel foglalkozik.
A L’Oréal-UNESCO Ösztöndíj a Nőkért és a Tudományért nemzetközi pályázatán minden 
évben 15 fiatal tehetséges kutatót jutalmaznak a világ különböző pontjáról. Minden évben 
öt, kontinensenként egy, már elismert női tudóst is díjaznak. Eddig 77-en kapták meg az 
elismerést, közülük ketten később Nobel-díjban is részesültek. Az alapítók törekvése az, 
hogy a tudománnyal foglalkozó nőket minél többen megismerjék, így támogatva a karrier-
jüket és példaként állítva őket az új generációk elé.
A kutatói ösztöndíjprogramra – amelyet először 1998-ban hirdetett meg az UNESCO – olyan 
fiatal doktori vagy posztdoktori kutatásokat folytató nők nyújthatják be pályázatukat, akik tudo-

mányos munkájukkal az élet- vagy az anyag-
tudományok valamely részterületének feltárá-
sán fáradoznak és kutatásaikat egy hazájukon 
kívüli, nagy presztízsű tudományos intézmény-
ben kívánják folytatni. Az egyéves program 
keretében olyan külföldi kapcsolatrendszert 
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 nagy-
követe az MTI-nek.
Czöndör Katalin doktori disszertációjában a protein-kináz D idegsejtekben betöltött 
szerepével foglalkozott (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://www.elte.hu

Alessandra Petrina előadása
A Magyar Shakespeare Bizottság meghí-
vására, a drámaíró születésének 450. évfor-
dulóját ünneplő jubileumi emlékévhez kap-
csolódva Budapestre érkezik Alessandra 
Petrina, az olaszországi Shakespeare és 
Koramodern Társaság elnöke. A Padovai 
Egyetem professzora 2014. április 3-án 
„Machiavelli in the British Isles” címmel 
tart előadást a BTK-n.
Alessandra Petrina 2009-ben megje-
lent könyve (Machiavelli in the British 
Isles: Two Early Modern Translations 
of The Prince) Machiavelli „A fejede-
lem” című tanulmányának korabeli 
befogadás-történetével, illetve olyan 
16. századi angliai és skóciai fordí-
tásokkal foglalkozik, amelyeket eddig 
nem vizsgáltak kutatók.
Időpont: 2014. április 3. 17:15–19:00
Helyszín: ELTE BTK (1088 Budapest, 
Múzeum krt. 4/B, 172.)
forrás: http://www.elte.hu

Számítógépek a kémiában

Jedlovszky Pál, az ELTE TTK Kémiai Inté-
zet tudományos főmunkatársa, címze-
tes egyetemi docense „Számítógépek és 
modellezés a kémiai kutatásokban” cím-
mel tart előadást az Intézet által szer-
vezett Alkímia Ma című, középiskolások-
nak szóló ismeretterjesztő sorozatban 
2014. április 3-án.
Hogyan néz ki a víz felszíne? Ha egy pohár 
vízre gondolunk, mindenki tudja a választ. 
De hogyan néz ki a víz felszíne vagy éppen 
a belseje, ha molekuláris felbontásban 
szeretnénk látni? Egyáltalán, el lehet-e 
dönteni egyértelműen egy-egy molekuláról, 
hogy a víz felszínén van-e vagy már valamivel 
beljebb, a tömbfázisú részben? És hogyan 
mozognak az egyes molekulák? A kémikusok 

szeretnek molekulákban gondolkodni, bár igazából nem vagy csak nagyon ritkán „látják” 
őket. A számítógép, pontosabban a számítógépes modellezés módszere segíti őket – erről 
a módszerről szól az előadás.

Kísérő programok:
Kvízjáték
Róka András: Látványos kémiai kísérletek

Időpont: 2014. április 3. 17:00
Helyszín: ELTE TTK Eötvös-terem (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A 0.83)
forrás: http://www.elte.hu

ELTE-BEAC Sportpályázat

A BEAC, az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem sportegyesülete pályázatot 
hirdet a 2013/14-es tanév tavaszi 
félévére hallgatói és oktatói szabadidős 
és sportprogramok szervezésére. 
A pályázat célja, hogy forrást biztosítson 
az ELTE kari, intézeti dolgozói, hallgatói 
számára szabadidős és sportprogramok 
megszervezésére. A pályázat keretében 
tudományos diákköri, intézeti, tanszéki 
sportnapokra, tanár-diák mérkőzésekre 
és egyéb szabadidős programokra lehet 
pályázni, amelyek az ELTE sporttelepe-
in, az ELTE-BEAC szervezésében való-
sulnak meg a 2014-es tavaszi tanévben.
Három kategóriára adhatnak le pályá-
zatot a jelentkezők:
1. kategória: Tanár-diák mérkőzések 
szervezése választott sportágban
2. kategória: Sportnap az ELTE Vízi-
sporttelepén
3. kategória: Sárga-túra a Budai-hegyekben
A kiválasztott kategóriába tartozó 
sportesemény lebonyolítását az ELTE-
BEAC sportszervezői a nyertes pályá-
zók igényei alapján biztosítják.
2014. április 30-ig folyamatosan vár-
ják a pályázatokat, erre az e-mailcímre.  
A pályázatok folyamatosan kerülnek 
elbírálásra.
A pályázatokról további részleteket 
találhattok az újság 7. oldalán, és a 
www.beac.hu weboldalon.
forrás: http://www.elte.hu

Pszinapszis 2014

18. alkalommal rendezik meg a pszichológiát 
népszerűsítő Pszinapszis rendezvényt 2014. 
április 4–6. között a József Attila Művelődési 
Központban. Főcíme ez alkalommal „Láthatat-
lan álarcok”: a résztvevők saját kulisszáik mögé 
tekinthetnek be.
A Pszinapszis – Budapesti Pszichológiai 
Napok Európa legnagyobb, önkéntes diákok 
által szervezett szakmai programja: a ren-
dezvényre idén is 3–4000 látogatót várnak.  
A közel 70 sokszínű előadás mellett mintegy 
40 műhelyfoglalkozás és kulturális programok 
is várják az érdeklődőket. Az ELTE Peda-
gógiai és Pszichológiai Kar, a Bárczi Gusz-
táv Gyógypedagógiai Kar, a Bölcsészettudo-
mányi Kar, a Társadalomtudományi Kar, a 
Természettudományi Kar oktatói, hallgatói, 
doktoranduszai és az ELTE Karrierközpont 
munkatársai is részt vesznek a programban.
Részletes információk, program és jegyárak a 
Pszinapszis 2014 honlapján (www.pszinapszis.hu).
Időpont: 2014. április 4–6.
Helyszín: Angyalföldi József Attila Művelő-
dési Központ (1131 Budapest, József Attila 
tér 4.)
forrás: http://www.elte.hu
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A 4-es metró nemzedéke
Hát ez az idő is eljött, és bár a Bubival 

fogunk sokat foglalkozni ebben a számban, 
hadd szóljak előtte a 4-esről is kicsit. Bár már 
rengeteg cikk született a témában, és talán 
volt egy, ami igazán jól meg is ragadta a lé- 
nyeget (Mialatt a 4-es metró elkészült, index.hu).  
A 4-es metró első megvalósíthatósági 
tanulmánya 1996-ban – ekkor 6 éves vol-
tam – készült el. Persze tervek és pletyka 
már korábban is volt róla, hiszen 1972-ben 
már felmerült az építésének az ötlete, ter-
mészetesen később pénzügyi és ütemezési 
szempontok miatt többször is elhalasztották. 
Itt jegyezném meg, hogy ugye már a 3-as 
metrót is úgy tervezték, hogy automatikus 
legyen, vezető nélküli üzemeléssel, ezért is 
van a sínek között az a 10-15 centi széles kis 
fémpánt. Nos, a négyest is így tervezték, de 
mint tudjuk, erre azért még várni kell. Persze ezenkívül egy csomó másik kérdést is 
feltehetnénk a 4-essel kapcsolatban, például, hogy mennyire kényelmes lett volna, 
ha a két – talán legnagyobb – budapesti Campus közé teszik be az egyik megállóját.

És ha már annyiszor találkozunk az X, Y, Z és a többi generáció szavakkal, miért 
ne illethetnénk magunkat a 4-es metró generációjaként? Hiszen mi voltunk azok, 
akik már minden irányból körbesétáltuk miatta a Keletit, a Móriczot, mi írtunk róla 
cikkeket, mi vártunk minden egyes újabb választást, hogy talán majd most… De ez 
a korszak lezárult, egy újabb generáció fog eljönni, egy olyan, amely nem nyögte a 
4-es metró építésének nehézségeit.

Bubi
De elég is a 4-es metróból, foglalkozzunk a Bubival, amellyel kapcsolatban több 

interjút is készítettünk, illetve készültünk egyéb tartalmakkal is, hogy mindent 
megtudjatok róla és más közbringa-rendszerekről.

Ami a legeslegjobb a Bubiban, az az, hogy akár a villamosmegállótól is lejöhetünk 
vele majdnem egészen a Déli Épületig, és ezért nem tudok elég hálás lenni Vitézy 
Dávidnak, hiszen ezzel – és talán nem vagyok egyedül – remek lehetőség nyílik arra, 
hogy naponta 2x2 percet megtakatítsak, és a tanulás, a vizsgák oltárán áldozzam be 
ezeket az értékes perceket. Mert aki szemfüles az nemcsak buszmegálló előtti Bubi 
dokkolót találhatja meg, hanem a két épület között a kerékpáros út mellettit is.

Summázva a gondolatokat tehát rengeteg új és jó lehetőséggel indul a tavasz, 
ami a tömegközlekedést illeti, most már tényleg csak rajtunk áll, hogy mennyire 
európaian fogjuk ezeket használni.

Török Balázs
Főszerkesztő

foszerkeszto@ttkhok.elte.hu

Tartalomjegyzék

HÖK ...............................................4-6

(Ismerd meg a TTK HÖK munkáját! ; 
Küldött gyűlés beszámoló ; 
A TTK HÖK honlapjáról)

Sport ..................................................7

(Győzött a tavaszi fáradtság; 
Sportoljatok!)

Interjú .............................................8-9

(BUBI, Interjú Vitézy Dáviddal)

Faliújság .....................................10-11

Interjú ..............................................12

(Kerékpárosklub, interjú László Jánossal)

Startup ............................................13

(Kantaa, interjú Erős Leventével)

Publish or Perish ...........................14

(Ki a legjobb a világon?)

TTT ..................................................15

(Közbringa külföldön)

Helyvektor .....................................16

(ParaPark)

Kritika .............................................16

(Fahrenheit 451)

Tudósítás ........................................17

(„Béna gyerek voltam”)

Belszíni fejtés  .................................18

(Szókereső)

Mozizóna ........................................19

(Kontroll)

Kerékpáros közlekedés ................19

(Hogyan közlekedjünk biztonságosan?)



48. félévfolyam 8. szám 
2014. április 2.

Hallgatói közélet4
Ismerd meg a TTK HÖK munkáját!
Küldöttgyűlés beszámolók

Ülésről ülésre a tisztségviselők összegzik az általuk végzett 
munkát, nem történt ez most sem másképp. A három elnökhelyettes 
beszámolóját olvashatjátok lejjebb, a többi tsztségviselőét pedig 
megtaláljátok a TTK HÖK honlapján.

Csutka Boglárka, Gazdasági 
elnkhelyettes

Napi szintű feladataimat igyekez-
tem pontosan ellátni. Fogadóóráimat 
egy kivételével megtartottam. E-mai-
les és telefonos megkeresésekre amint 
tudtam válaszoltam. Teljesítési igazolá-
sok is kézbesítésre kerültek az EHÖK 
felé. Tisztségemből eredően több meg-
beszélésen is részt vettem például a 
Mentorkoordinátorral és az Elnökkel, 
ahol a mentor hétvége és tábor költség-
vetési részleteit beszéltük át.

Rendezvényszervező biztos hiá-
nyában részt vettem egy EHÖK-ös ren-
dezvényes ülésen, ahol bemutatkozott 
az új Rendezvényekért felelős referens, 
lefektette a csoport működésének elvi 
alapjait valamint szó volt a rendezvény 
naptárról.

A legutóbbi küldöttgyűlés óta nem 
volt gazdasági bizottsági ülés, e-mail-
ben azonban folyamatosan tájékoztat-
va vagyunk a történésekről.

Tartottam egy kollégiumi szekciót 
a mentor előadáson. Mivel a jelenlegi 
Kollégiumi biztos is jelentkezett men-
tornak, így helyettesíteni kellett őt egy 
alkalommal. 

Tagja vagyok a TTK Doktorandusz 
Önkormányzati választások választá-
si bizottságának, több rövidülésen is 
részt vettem, valamit mozgó urnát is 
vittem körbe Sándor Máté Csabával, 
a Választási Bizottság elnökével, ezzel 
segítve munkáját.

A raktári selejtezés még nem tör-
tént meg, mivel pontos eljárási rendet 
még nem kaptunk, ha ez megérkezik, 
akkor neki lehet állni a munkának. Az 
elbírált KHTEÖ-k (Kiemelkedő Hallga-
tói Teljesítmény Egyszeri Ösztöndíja) 
a küldöttgyűlés időpontjáig feltöltésre 
fognak kerülni a TTK HÖK honlapjára.

Miklós-Kovács Janka, 
szocális elnökhelyetes

Ebben a félévben több újdonság 
volt a rendszeres pályázatokban, egy-
részt a rendszeres Sport , Tudományos  
és Közéleti pályázatok bekerültek a 
Neptun ba, másrészt ebben a félévben 
először nem volt folyamatos a hiány-
pótlás az eszoctam rendszerben.

A Sport és Közéleti pályázatok 
elbírálásában ez nem jelentett sem-
milyen fennakadást, a sportpályáza-
tok elbírálásában Zakariás Barbara, 
Sportbiztos volt a KÖB segítségére, ezt 
ezúton is köszönöm neki. A Tudomá-
nyos pályázatok esetében annyi nehéz-
ség volt, hogy a Neptun felületen egy 
ember volt beállítva véleményezőnek, 
így Kovács Tamás, a volt Tudományos 
biztos egyedül bírálta el a pályáza-
tokat, Enyingi Vera segítségével, ezt 
ezúton is köszönöm nekik.

A problémák a Neptun nal a fel-
lebbezések során merültek fel, mivel 
az elbírált pályázatokat csak az 
EHÖK Szociális alelnöke tudja meg-
nézni, így kellett pár plusz kört futni, 
hogy újra meg tudják nézni a bírálók 
a pályázatot.

A Rendszeres Szociális Ösztöndíj-
ra 1170 pályázat érkezett elektroniku-
san, ebből 49 lett elutasítva, 

legtöbb esetben azért, mert a 
kötelező igazolást nem töltötték fel 

leadási határidőig. Ezen kívül még 
két     papíros pályázat is érkezett, 
amik közül az egyiket fogadtuk csak 
el, mivel csak az egyikük volt aka-
dályoztatva az elektronikus pályá-
zásban. A fellebbezések után 981 en 
érik el a 18 pontos ponthatárt, vagyis 
ennyien fognak szoctámot kapni.

Jól működött, hogy nem volt folya-
matos a hiánypótlás, így a KÖB tagok 
tulajdonképpen 36 óra alatt minden 
pályázatot elbíráltak, így a hiánypót-
lás megkezdésével mindenki tudta, 
mit kel pótolnia, senkit nem érhetett 
utolsó előtti napon meglepetés.

Rutin feladataimat elvégeztem, a 
hozzám érkezett e mail ekre válaszol-
tam, illetve minden alkalommal igye-
keztem utánajárni a problémáknak, a 
fogadóóráimat megtartottam, illetve 
a pályázási időszakban igyekeztem 
minél több időt az Északi Haliban töl-
teni, hogy elérhessenek a hallgatók.

Az utalási listákat elkészítettem, 
ebben több elődöm is segített. Egye-
dül az ISZTK keretről kiutalásra 
kerülő rendszeres ösztöndíjak (tudo-
mányos, sport és kulturális) listá-
ját adtam le egyszer a kettő helyett, 
így a hallgatók most csak a márciu-
si összeget kapták meg, a februárit 
visszamenőleg áprilisban fogják csak 
megkapni.

A mentorképzésben minden tőlem 
telhető segítséget megadtam a mentor-
koordinátornak és a mentorjelöltek-
nek, megtartottam a foglalkozásokat, 
segítettem a Mentorkiránduláson és 
kijavítottam a kérdés  és választár ösz-
töndíjakkal foglalkozó részeit.
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Beszámoló Küldöttgyűlésről
A tavaszi félév harmadik  
ülése, és ami mögötte van

A TTK HÖK Küldöttgyűlése március 25-én, kedden tartotta rend-
szeres ülését, amiről most egy rövid összefoglalóban olvashattok.

Az előzetesen kiküldött 
napirendet egy Ügyrendek 
ponttal kiegészítve fogadták 
el egyöntetűen a képviselők. 

Kovács Fanni a TTK HÖK 
elnöke bejelentette, hogy az 
ELTE Szenátusa újfent támo-
gatásáról biztosította dr. 
Mezey Barna Rektor Urat 
következő rektori ciklusában.

A tisztségviselők által 
előzetesen kiküldött beszá-
molók kapcsán a képviselők 
feltették kérdéseiket majd 
leadták szavazataikat. Uhljár 
Péter mentorkoordinátor és 
Kelemen Ádám kommuniká-
ciós biztos beszámolóján kívül a Kül-
döttgyűlés elfogadta a tisztségviselők 
beszámolóit.

Személyi kérdésként először Varga 
Éva pályázata került ismertetésre, aki 
ellenőrző bizottsági tagnak jelentke-
zett. Korábbi alapos felkészítésének 
köszönhetően egyhangúan megvá-

lasztásra került a jelölt. Ezután Költő 
Enikőnek szavazott bizalmat a Kül-
döttgyűlés, így lett a TTK HÖK új titká-
rának megválasztva. Ezzel egy időben 
azonban lemondott korábbi, ellenőrző 
bizottsági tisztségéről.

Külügyi biztosnak Csollány Bog-
lárka és Lovász Tamás jelentkezett. 

Csonka Diána tanulmányi 
elnökhelyettes

A vizsgaidőszak végével csök-
kent a hallgatói megkeresések száma, 
ugyanakkor a fogadóórámban (hétfőn 
déltől) és e-mailben továbbra is ren-
delkezésére állok a hallgatóknak. 

Tisztségem mellett a Földrajz-és 
Földtudományi Szakterület aktív tagja 
is vagyok, jelenleg az idén már negye-
dik alkalommal megrendezésre kerü-
lő, ezúttal debreceni Geográfus Talál-
kozó ELTE-s részvételét biztosítom. 

Ahogyan azt a pályázatomban 
ígértem, igyekeztem a szakterületek 
munkájába is betekintést nyerni, a 
Tanulmányi csoport számára új embe-
reket toborozni. Részlegesen ítélem 
csak sikeresnek az eddigi eredménye-
ket, továbbra is várom és keresem az 
aktív jelentkezőket. 

A Tanulmányi- és Oktatási Bizott-
ság februári ülésén problémamente-
sen elbírálásra kerültek a költségté-

rítés csökkentési kérvények, a TTK 
HÖK új delegáltjait bemutattam a 
Bizottságnak.

Az EHÖK Tanulmányi Bizott-
ságának februári ülésén a diákiga-
zolvány-érvényesítés lebonyolítása, 
illetve a párhuzamos képzés kom-
penzációjának átalakítása mellett 
szó volt a tavaszi tudományos-tanul-
mányi vezetőképző szervezéséről. 
Továbbra is napirenden szerepel 
a HKR módosítás, amiben számos 
helyen a TTK érdekeit kell hangsú-
lyoznom.

A két Kari Tanács ülésről, melye-
ken részt vettem, beszámolót írtam a 
Tétékás Nyúz-ba, ahogy a HKR módo-
sításról is korábban.

Minden fogadóórámat megtar-
tottam, napi teendőimet elláttam.  
A tavaszi bevonó tábor szervezésé-
ből is kiveszem a részem. Hosszabb 
távú tervként a Tudományos biztos-
sal, Enyingi Verával, megkezdtük a 
TTK Tutori és Honorácior rendszeré-
nek kidolgozását. 

ELTE TTK HÖK csapata

A jelöltek közti választás a hozzájuk 
intézett számos kérdés ellenére csak 
harmadik körben lett eredményes, 
melynek értelmében Lovász Tamás 
látja el a tisztséggel járó feladatokat a 
továbbiakban.

Bohár Balázs kérésére felvett 
napirendi pontként a biológia- és a 
környezettan szakterületi bizottság 

ügyrendjének kisebb módosí-
tására került sor.

Mindezek után a képviselő 
választás helyzetének megvita-
tási következett. Amennyiben a 
TTK csatlakozik a választások 
egyetemi szinten történő egysé-
gessé tételéhez, úgy ősszel kell 
azt megtartania, amely Alap-
szabály módosítást igényel és 
bonyolítja a Küldöttgyűlés meg-
alakulását, mely eddig nyár ele-
jén volt esedékes. Ugyanakkor 
a Küldöttgyűlésben szükséges 
a tanári szakos hallgatók érdek-
képviselete is, így az Alapsza-
bály módosításáról határozat 
született, melyben megalakí-

tásra kerül a tanárképzési szakterület. 
Továbbá megegyezés született a továb-
bi változtatások előkészítéséről, amit 
az ülést követő napokon meg is kezd-
tek a HÖK tisztségviselői és képviselői.

Csonka Diána
Tanulmányi elnökhelyettes

taneh@ttkhok.elte.hu
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Hallgatói közélet6
A TTK HÖK oldaláról
Használati útmutató hallgatók számára

Hallgatói Önkormányzatunk oldala első ránézésre áthatolhatat-
lan labirintusnak tűnhet, könnyen elveszettnek érezhetjük magun-
kat. Azonban nem kell megijedni, a honlap navigálása nem is olyan 
nehéz, mint hinnénk – minden információt megtalálunk rajta, csak 
a megfelelő helyen kell őket keresni.

Az oldal

Az oldal felépítése igen egysze-
rű. A fejléc felett a TTK szakjai sora-
koznak, és az adott feliratra kattintva 
a megfelelő szak weboldala jelenik 
meg. A fejléc alatt található a lenyí-
ló menüsor, amelyben könnyű tájé-
kozódni az almenüpontok között.  
A jobb oldali menüsávban a Gyere el! 
blokkban különféle meghívók talál-
hatóak az éppen aktuális gyűlésekről, 
választmányokról. A Jelentkezz! blokk 
a pályázatokra való jelentkezésben van 
segítségünkre, míg a Kérdésed van? 
alatt különböző szakokkal kapcsolat-
ban tehetünk fel kérdéseket, amelyek-
re az adott szak szakterületi koordi-
nátora válaszol. Szintén itt kerülnek 
kiemelésre a frissített anyagok, illetve 
hírek egyetemünkkel kapcsolatban.  
Az oldalsó menüsáv melletti kék nap-
tár minden fontos eseményt tartalmaz, 
ráadásul a jobb felső sarkában lévő kék 
négyzetre kattintva szűrhetjük, hogy 
milyen tartalmakat jelenítsen meg.

Főoldal

A honlapra kattintva elsőként a 
főoldallal találjuk szembe magunkat. 
A HÖK fontosabb híreit olvashatjuk 
itt: minden kis információ időrendi sor-
rendben szerepel. A legfontosabbak 
zöld kerettel vannak kiemelve, nehogy 
elkerüljék figyelmünket, és viselkedé-
sük is más, mint a többieké, mivel sta-
tikus helyzetűek, így mindig legfelül 
találhatók. A hírek között külsős és 
belsős hirdetésekkel is találkozhatunk.

TTK HÖK

Az első fül, az ELTE TTK HÖK tar-
talmazza mindazt, amit úgy általában a 
HÖK-ről tudni érdemes. Már a gólyák 
számára is elengedhetetlen, ugyanis itt 
található a Gólya Kisokos, az elsőéve-
sek számára készült összefoglaló, amely 

általános információkat foglal magá-
ban. Itt olvashatunk a tisztségviselők-
ről, feladatkörükről, elérhetőségeikről, 
ráadásul a mellékelt képeknek köszön-
hetően könnyebben fel is ismerjük őket, 
ha élőben lenne rájuk szükségünk. Szin-
tén ezen a helyen ismerkedhetünk meg 
a mentorrendszerrel is. Aki szeretne, 
bepillantást nyerhet a közéleti ügyek 
világába; mindent megtudhatunk a 
Küldöttgyűlésekről, Választmányokról, 
de még a tisztségviselők beszámolóit is 
elolvashatjuk – ezekből derül csak ki 
igazán, mennyi mindent tesznek meg a 
hallgatói életért. 

Pénzügyek, Ösztöndíjak

Az ösztöndíjakkal kapcsolatos 
információkat a Pénzügyek és az Ösz-
töndíjak nevű fülek tartalmazzák. 
Itt olvasható az ösztöndíjak listája, 
pályázatot adhatunk le a Kiemelkedő 
hallgatói teljesítmény egyszeri ösztön-
díjára, leírásokat, feltételeket, utalási 
időpontokat, de még gyakran ismételt 
kérdéseket is találhatunk itt. A Pénz-
ügyek menüpontban igazi bennfentes-
nek érezhetjük magunkat, ugyanis a 
Működési keret almenüben visszame-
nőlegesen is belepillanthatunk a HÖK 
költségvetésébe, figyelemmel kísérhet-
jük, milyen rendezvények, képzések 
szerepelnek a kiadások között.

Kollégiumok

A Kollégium menüpont alatt az 
ELTE által üzemeltetett kollégiumokról 
szerezhetünk információkat; díjszabá-
sokról, a campus megközelítési lehető-
ségeiről, illetve szakkollégiumokról is 
tájékozódhatunk.

Külügy

Ha valaki egyetemi tanulmányai 
során szeretne kijutni külföldre, a 
Külügy menüben találhat létfontos-

ságú információkat. Legjelentősebb 
az ERASMUS pályázat, amellyel kap-
csolatban a pályázási feltételeken és 
a koordinátorokon kívül rengeteg 
élménybeszámoló is elérhető a prog-
ram keretében külföldön tanuló hall-
gatók tollából. Ezen menüpont alatt 
ismerkedhetünk meg további külföldi 
táborokkal, szakmai gyakorlatokkal, 
hogyan, milyen feltételek mellett lehet 
rájuk pályázni. Itt tájékozódhatunk az 
angol nyelvű ösztöndíjakról és külföl-
dön hallgatható nyári kurzusokról is.

Rendezvényeink

A hallgatói lét szerves részét képe-
zik különböző egyetemi rendezvények, 
amelyekről szintén olvashatunk az 
oldalon, a Rendezvényeink fül alatt. 
A sport szerelmesei számára az 5vös 
5km futóverseny szinte kötelező; a 
rendezvény saját weboldallal rendel-
kezik, ahol további információk érhe-
tőek el. A Lágymányosi Eötvös Napok 
– vagyis LEN – az egyetlen támogatott 
egyetemi rendezvényünk. Nagy nép-
szerűségnek örvend, saját honlapján 
többet is megtudhattok róla. Az egye-
tem 2007 óta szervezi a Magyarország 
Nemzeti Parkjai Túrasorozatot, mely-
ről szintén olvashatunk almenüjében.  
Más rendezvények, melyeknek hon-
lapján tájékozódhattok: Geo-bio Gólya-
tábor, GyógyMatek GT.

Sport

A Sport menüpont alatt az egye-
tem által szervezett sporteseményekről 
szerezhetünk fontosabb információkat. 
A TTK-hoz legközelebb eső intézmény 
a BEAC, amelynek almenüjében min-
dent megtudhatunk róla.

Tudomány

A Tudomány menüpont alatt két 
rendezvényről; a Budapest Science 
Meetupról és a Tudományos Teadél-
utánról lehet információkat szerezni

TTK DÖK

A TTK DÖK-ről menüpontja alatt 
találtok információkat, többek között 
az éppen aktuális jelöltekről is, illet-
ve itt tehetitek fel kérdéseiteket PhD-
témában. 

Fetter Dávid és
Polyák Katalin
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ELTE-BEAC – Ózd Városi SE: 4-7

Március 24-én elindult a férfi futsal NB II rájátszása, a B 
csoportban az ELTE-BEAC csapata az Ózd Városi SE-t látta ven-
dégül, és sajnos könnyen megszerezhető 3 pontot engedtünk át 
a borsodiaknak.

Őszintén szólva, a meccs előtti 
bemelegítésnél nem sok sikert jósol-
tunk volna a vendég együttesnek, 
a mieink sokkal szervezettebben, 
egységesebben melegítettek, míg az 
ellenfél inkább csak kapura lődöz-
getett. Ráadásul cserepadjukon is 
mindössze három játékos foglalt 
helyet, ami teremfociban elég kevés-
nek mondható.

Az első pár percben pontosan az 
történt, amit előre sejteni lehetett, a 
fehér mezes hazaiak lendületes táma-
dásokat vezettek, míg a vendégek fel-
ívelésekkel próbálkoztak, ekkor még 
sikertelenül. A vezetésre sem kellett 
sokat várni, a 3. percben Káplár Tamás 
egy távoli lövésével előnybe kerül-
tünk, és mint később kiderült, ez utol-
jára történt meg a meccs folyamán.  
Az intő jelek már a gól után megmu-
tatkoztak, az ózdi egyesület két kapu-
fát is rúgott, míg az ELTE nem igazán 
tudott veszélyes akciókat kialakítani. 
A védelmünk mögé beívelt labdák 
rendre pontosak voltak és a 10. perc-

ben egy kavarodás után Füleki Csaba 
kiegyenlített. A félidő további részé-
ben inkább a mezőnyjáték dominált, 
majd a vége előtt egy perccel mindkét 
csapat magához ragadhatta volna az 
előnyt. Előbb hazai oldalon ajtó-ablak 
ziccerben nem sikerült a kapuba lőni, 
de legalább az ózdi kontratámadásból 
sem született találat, mivel a gólvonal-
ról sikerült tisztázni, így 1-1-es állással 
vonultak pihenőre a csapatok.

A második játékrész első három 
perce igazi gólesőt hozott, ami-
ben sajnos mi áztunk el. Tizenegy 
másodperc alatt előnybe kerültek a 
sárgamezesek, a szokásos felívelésük 
után Jakab Ákosnak fejelték vissza 
a labdát, aki közelről nem hibázott, 
1-2 oda. A válaszra nem kellett sokat 
várni, a 22. percben egy gyors pasz-
szos támadás végén Nery Krisztián 
egalizált. Azonban a vendégek len-
dülete nem tört meg, egy perc múlva 
egy rosszul elfejelt labdára ketten is 
érkeztek, és hiába lett előbb kapufa, 
Füleki Csaba hamarabb eszmélt, mint 

a védők, így újra Kohári Tibor együt-
tesénél volt az előny. Ráadásul egy 
perc sem telt el, és az addig remekül 
védő Molnár Rolandot meglepte egy 
rövidre érkező labda, így már kétgó-
losra nőtt a hátrányunk. A következő 
percek a vendégek kapusáról, Kony-
ha Szabolcsról szóltak, aki hihetetlen 
védéseket bemutatva valósággal sok-
kolta a hazai közönséget és játéko-
sokat. A 32. percben tovább nőtt az 
ózdi előny, egy szöglet után megint 
későn kapcsoltunk, Török Richárd 
ezt ki is használta és találatával már 
2-5 állt az eredményjelzőn. Erre már 
éledeztek a hazai játékosok is: egy 
perc múlva Árendás Tamás kozme-
tikázott az eredményen, de még mie-
lőtt bármiben is reménykedhettünk 
volna, Füleki Csaba lehetetlen szög-
ből tett kapura egy labdát, és újra 
három gól volt a különbség. Ezután 
megint Konyha Szabi egyszemélyes 
showműsora következett, hiába hoz-
tuk le a kapusunkat és rohamoztunk 
immár egyel több mezőnyjátékossal, 
ezen az estén egyszerűen nem lehetett 
túljárni az ózdi hálóőr eszén. Ráadá-
sul egy eladott labda után Oltyán 
Zsolt passzolt az üres kapuba, így a 
vége előtti negyedik találatunk már 
csak szépségtapasznak bizonyult, a 
kialakult 4-7-es végeredménnyel a 
tabella utolsó helyére kerültünk.

Palkó Márton
ELTE Online

Sportoljatok!
A BEAC egyetemi oktatók, 

dolgozók, hallgatók számára 
írt ki pályázati lehetőséget.

Az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem sportegyesüle-
te pályázatot hirdet a 2013/14. 
tanév tavaszi félévére hallga-
tói és oktatói szabadidős és 
sportprogramok szervezésére.  
A pályázat célja, hogy forrást 
biztosítson az ELTE kari, inté-
zeti dolgozói és hallgatói szá-
mára szabadidős, illetve sportprogra-
mok megszervezésre.

A pályázat keretében tudomá-
nyos diákköri, intézeti, tanszéki 
sportnapokra, tanár-diák mérkőzé-
sekre és egyéb szabadidős progra-
mokra lehet pályázni, amelyek az 
ELTE sporttelepein, az ELTE-BEAC 
szervezésében valósulnak meg.

A pályázat kiírásában együttmű-
ködő partner az Egyetemi Hallgatói 
Önkormányzat, az ELTE Felsőokta-
tási Dolgozók Szakszervezete és az 
ELTE SPORT Kft.

Pályázati kategóriák: 
1. Tanár-diák labdarúgó-/röplab-

da-/kosárlabda-/teniszmérkőzés szer-
vezése. 

Az 1-es kategóriára össze-
sen 10 db pályázat adható le.

Választható helyszínek: 
Mérnök utca ELTE Sporttelep, 
Bogdánfy úti ELTE Sporttelep, 
Kőrösi Csoma Sándor Kollé-
gium. 

2. Tanszéki/intézeti sport-
nap az ELTE Vízisporttelepen. 

A 2-es kategóriára össze-
sen 5 db pályázat adható le. 

Helyszín: ELTE Vízisport- 
telep (Budapest, XXIII. Vízisport  
u. 48.) 

3. Sárga-túra a Budai-hegyekben. 
Összesen 60 fő részvételének biz-

tosítása a május 1-jén megrendezésre 
kerülő Sárga-túrán.

A pályázati kiírás és az űrlap meg-
tekinthető: www.beac.hu

Zakariás Barbara
ELTE TTK HÖK sportbiztos

sportbiz@ttkhok.elte.hu
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Interjú8
Közbringa Budapesten
Interjú Vitézy Dáviddal

Biztosan többen észrevettétek (valamint már egy ideje ettől han-
gos a sajtó), hogy fura dokkolók épülnek a belváros több pontján. 
Ha valakinek még kétségei lennének: a BKK új szolgáltatást indít 
a tervek szerint április végétől Budapesten. A részletekről Vitézy 
Dávidot, a BKK vezérigazgatóját kérdeztük.

Jómagam is gyakran kerékpározom, 
így személyesen is érdekel a dolog: hogyan 
fog ez az egész működni, hogyan lehet 
igénybe venni a szolgáltatást?

A MOL Bubi kétféle elven lesz 
majd hozzáférhető Budapesten.  
Az egyik a turistáknak vagy olyan 
budapesti lakosoknak szól, akik nem 
biztosak benne, hogy ezt a rendszert 
fogják használni. Ilyenkor jegyet lehet 
venni, aminek kétféle módja van.  
Az egyik, hogy egy érintőképernyős 
terminálon - ez körülbelül a terminálok 
egyharmada - kiválasztja a kívánt jegy-
kategóriát, és fizet a bankkártyájával.  
A másik egy mobilapplikáció, amely 
elérhető lesz a rendszer indulására 
mindhárom platformra 
(Android, Windows Phone 
és iOS), illetve természe-
tesen a jegy megvásárol-
ható a weben is. Aki ilyen 
jegyet vesz, háromféle díj-
tétellel fog szembesülni.  
Az első egy 25.000 Ft-os 
kaució, melyet a jegy érvé-
nyességének lejárta után 
(ha a kerékpár a helyére 
kerül) 2-3 banki munka-
nappal később jóváírunk a 
számláján. Emellett van a 
hozzáférési díj, ami tulaj-
donképpen maga a jegy 
ára. Ezen belül az adott hozzáférési 
időszakban (24 óra, három nap, egy 
hét) a jegy birtokosa annyiszor hasz-
nálja fél órára a kerékpárt, ahányszor 
csak szeretné. Ha valaki ennél tovább 
tartja magánál a bringát, akkor hasz-
nálati díjat köteles fizetni, hiszen nem 
az a cél, hogyha valaki hozzáférést 
szerez, akkor korlátlanul használja a 
kerékpárt, és bevigye a munkahelyé-
re vagy elmenjen kirándulni. Ez az 
első fél óra után csak 500 Ft, de az idő 
múlásával egyre emelkedik, tehát ha 
valaki 6-7 órára viszi el, az elég sokat 
fog érte fizetni. Nyilván a mindenna-

pos használatra ez nem kényelmes, így 
lehetőség van bérletet váltani, ame-
lyet fél évre vagy egy évre lehet venni.  
Az alapszabályok itt is ugyanazok: a 
szolgáltatás igénybevétele fél órára díj-
talan, ezen túlmenően pedig használati 
díjat kell fizetni. A bérletek árának egy 
jelentős része felhasználható harminc 
percen túli használatra. Az éves bérlet  
18 900 Ft lesz, ebből 5000 Ft lesz lebi-
ciklizhető. Ha valakinek van éves 
tömegközlekedési bérlete, akkor fél 
áron férhet hozzá a MOL Bubihoz. 
Az első időszakban kezdeti kedvez-
ményeket adunk ezekből az árakból, 
és természetesen az egész struktúrát 
igyekszünk az igényekhez igazítani a 
későbbiekben.

Lehet tudni már, hogy pontosan mikor 
indul a rendszer?

Áprilisban fog indulni egy nyil-
vános próbaüzem, ide várjuk majd a 
jelentkezőket. Nagyjából 500 embert 
fogunk megkérni, hogy a rendszert két 
héten át intenzíven használja, és egy 
internetes felületen ossza meg velünk 
véleményét, észrevételeit, tapasztala-
tait. Valószínűleg kisebb feladatokat 
is meg kell majd oldaniuk, például 
vészlerakást vagy netes regisztrációt 
kell végezniük, tesztelniük az érintő-
képernyőt, illetve hasonlók. Aki ebben 

részt vesz és végig segít nekünk, azok 
munkáját egy féléves bérlettel fogjuk 
jutalmazni. Ha a próbaüzem sikeres 
lesz, és azt látjuk, hogy a rendszer 
kész, akkor várhatóan két-három héttel 
ennek kezdete után az éles üzem elin-
dul, mindenképpen szeretnénk, hogy 
ez még április vége előtt megtörténjen.

Hogyan készült a BKK a rendszer 
bevezetésére Magyarországon? Történt 
valamilyen igényfelmérés?

Nagyon nehéz egy olyan szol-
gáltatás igényfelmérését elkészíteni, 
ami csak külföldön létezik. A MOL 
Bubit leginkább azok fogják használ-
ni, akiknek van affinitásuk biciklizni, 
de valamiért eddig a városban nem 
igazán tették, például nem tudták a 
saját kerékpárjukat napi szinten behoz-
ni a belvárosba vagy nem tudják egész 
nap maguknál tartani, esetleg féltik, 
mert túl értékes, túl drága. Persze 
azok közül, akik ilyen élethelyzetben 
vannak, még nem értesült mindenki a 
MOL Bubiról, ezért a bevezető kampá-
nyon múlik, hányan is fogják a rend-
szert használni. Személy szerint bízom 
benne, hogy sikeres lesz, de ezt nagyon 
nehéz előre megmondani. Több meg-

valósíthatósági tanulmány 
készült, de majd csak az 
élet fogja megmutatni, 
hogy mennyire válik be a 
rendszer.

Milyen egyeztetés zajlott 
a Kerékpárosklubbal?

Épp egy órája fejeztük 
be a legutolsó egyeztetést, 
de elég szoros kapcsolat 
volt közöttünk a rend-
szer tervezése során is. 
Ők voltak a civil támo-
gatói a kezdeményezés-
nek, részük volt abban, 

hogy az ötletet el tudtuk fogadtatni, 
és most is sok értékes tanáccsal lát-
nak el bennünket. Nyilván egy ilyen 
rendszerrel kapcsolatban, amíg nincs, 
addig az a baj, hogy miért nincs, ami-
kor pedig már van, akkor az, hogy az 
állomás miért pont ott van, ahol van, 
és miért nem arrébb, miért ennyibe 
kerül a bérlet és miért nem olcsóbb, 
miért nincs több állomás, miért nincs 
ott, ahová én megyek és így tovább. 
Ez természetes emberi reakció. Ezen 
vélemények becsatornázásával elég 
sokat segít nekünk a Kerékpárosklub 
jelenleg is.
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meghatározása is velük együtt történt. 
Milyen szempontok alapján lett a dokkolók 
pontos helye meghatározva?

Igen, de ezen a területen azért 
rengeteg kompromisszumot kellett 
kötnünk. A MOL Bubi általában nem 
főutakon van, a BKK viszont csak 
a főutak kezelője a belvárosban, a 
kerületi utak felett az önkormányza-
tok rendelkeznek, de általában nem 
támogatták a parkolóhelyek elvesz-
tésével járó telepítést, így sajnos 
gyakran a járdából vesz el helyet a 
MOL Bubi állomás. Ez valószínűleg 
átmeneti, ha sikeres lesz a program, 
akkor a kerületek is jobban fogják 
ezt fogadni. Egyedülálló rendszert 
építettünk ki, ugyanis az állomá-
sok ugyan le vannak csavarozva a 
burkolathoz, de mobilak: nem megy 
beléjük elektromos kábel a földből, 
mert napelemes rendszerűek, illet-
ve távközlési kábel sem csatlakozik 
hozzájuk, mert GSM-technológiá-
val működik az adatkapcsolatuk a 
központtal. Ennek köszönhetően 
egy éjszaka alatt át tudunk helyezni 
egy állomást az utca egyik feléről 
a másikra, ha a gyakorlatban úgy 
praktikusabb vagy akár valami épít-
kezés van a dokkolók területén.

Magyarországon van már közbrin-
ga-program Pécsett vagy Esztergom-
ban, tekinthetők ezek a Bubi elődeinek?  
Volt bármiféle kommunikáció az ottani 
szervezőkkel?

A vidéki városok és Budapest 
között a közlekedés minden szint-
jén elég komoly méretbeli különb-
ség van. Ezek néhány tucat kerék-
párt használó rendszerek, tehát nem 
igazán lehet őket alapként használ-
ni. Emellett mire azok kiépültek, 
nekünk már ki volt jelölve a szál-
lítónk, és a terveink is. Tulajdon-
képpen az elmúlt két évben csak 
az engedélyeztetés volt napiren-
den, valamint már a közbeszerzé-
sek, a gyártás, a szállítás történt, 
tehát a tervezést önállóan végeztük.  
Nagy öröm számunkra, hogy magyar 
Csepel biciklik lesznek nálunk és 
hogy egy felkészült szoftverszállí-
tónk van, aki már más városokban 
is csinált ilyen rendszereket. Inkább 
külföldi városokból szűrtünk le 
tanulságokat és szereztünk tapasz-
talatot, a magyar vidéki városok 
kevésbé jöttek szóba.

Hogyan került képbe szponzorként a 
MOL?

Sokan kinevettek, amikor azt 
mondtam, hogy egy ilyen rendszer 
finanszírozását nem kizárólag a fel-
használóktól kell várni, mert úgy nem 
fogja magát fenntartani, tudjuk jól, 
hogy a tömegközlekedés is milyen 
forráshiányos. Ezért próbáltunk egy 
névadó szponzort bevonni. Láttam a 
külföldi példákat, például a Citi Bike-
ot New Yorkban, amit a Citi Bankkal 
közösen finanszíroznak. Nyilván más 
a reklámértéke egy manhattani rend-
szernek, mint egy budapestinek, de 
hazai szinten ez sem rossz. Ezek után 
elkezdtem tárgyalni a legtöbb magyar 
bankkal, gyorsétterem-láncokkal, tele-
kommunikációs cégekkel, azaz gya-
korlatilag minden olyan céggel, amely 
Magyarországon érdemi reklámköl-
téssel jelen van. Bemutattuk a rend-
szert, volt ahol kisebb, máshol nagyobb 
érdeklődéssel találkoztunk, végül 
kiírtunk egy pályázatot, amit a MOL 
nyert meg. Három évre összesen 366 
millió forintot fizet nekünk fixen, de 
lehetőség van arra, hogy ez meghosz-
szabbodjon. A MOL névadó szponzor, 
segít nekünk a kommunikációban, de a 
rendszer üzemeltetésében is közvetlen 
szerepet vállal.

Ezek szerint a BKK nem lát esélyt 
arra, hogy hosszú távon teljesen önfenn-
tartóvá váljon a rendszer?

Az, hogy egy ilyesmi rendszer 
mennyire önfenntartó, mindig attól 
függ, hogy a turisták mennyire hasz-
nálják. Van, ahol ezt kifejezetten tiltják. 
Például Barcelonában, aki nem helyi 
lakos, az nem veheti igénybe az otta-
ni közbringát. Londonban meglepően 
sokan használják, és ez gond nélkül 
önfenntartóvá teszi a rendszert, de ren-
geteg ellenpéldát is találhatunk, így ma 
még nem tudjuk megjósolni, Budapes-
ten mennyire fog működni ez a dolog. 
Az biztos, hogy a közbringát az teheti 
könnyebben fenntarthatóvá, ha több 
az eseti felhasználó; az éves bérlet árát 
nem lehet annyira megemelni, hogy 
ellássa ezt a feladatot. Nekünk alapve-
tően nem is ez a célunk, az ad egy biz-
tonságot, hogy a fenntartási költségek 
felét egyelőre a MOL fizeti, így csak a 
másik felét kell előteremtenünk a bevé-
telekből. Ha a főváros is tesz bele egy 
kis pénzt, illetve többletet tudunk ter-
melni, azt szeretnénk félretenni a rend-
szer bővítésére. Emellett elkezdtünk 

olyan tárgyalásokat is a magánszférá-
val, hogy bizonyos kereskedelmi egy-
ségek, amelyek nem esnek túl messze 
a MOL Bubi határától, saját költségen 
építsenek állomást, aminek ők lesznek 
a névadói, hozzájuk tartoznak.

Talán egy kicsit korai kérdés, de merre 
fog bővülni a MOL Bubi?

Jelenleg ez egy koncentrikusan 
működő rendszer lesz, olyan irányú 
terveink nincsenek, hogy létrehozzunk 
egy másik MOL Bubit, ami ezzel nem 
ér össze, például Rákoskeresztúr bel-
városában. A belvárosi zónát fogjuk 
valószínűleg továbbra is koncentriku-
san növelni minden irányba, természe-
tesen a Budai hegyek ennek valamilyen 
szinten akadályát képezik.

Esetleg van arra esély, hogy legyen 
állomás nagyobb egyetemi kollégiumok, 
plázák vagy P+R parkolók közelében?

Lehetséges, mérlegelni kell ezeket 
a lehetőségeket. Úgy gondolom, hogy 
elég rugalmasan és előrelátóan kötöt-
tünk szerződéseket, a bringák számát 
ezerről háromezerre lehet bővíteni, a 
dokkolók számát 75-ről 225-re lehet 
növelni anélkül, hogy új közbeszer-
zést kellene kiírni. Ez mozgásteret ad, 
egy évvel megrövidíti a bővítési időt.  
Az új állomások helye nincs megköt-
ve, bárhol le lehet tenni Budapesten, 
egyelőre nincs meghatározva az sem, 
hogy mekkorát lépünk tovább, és a 
helyszínek ettől szervesen függnek. 
Jelenleg keretünk sincs a bővítésre, 
ilyen döntést csak akkor tudunk meg-
hozni, ha a rendszer elindult, és látjuk 
a felhasználói reakciókat.

Saáry Ákos



Milyen Európát szeretnénk? 
Az ELTE Pályázati és Innovációs Központján belül működő Europe Direct 
– Budapest tájékoztató központ konferenciát szervez, az ELTE Állam- és 
Jogtudományi Karán. A rendezvény központi témája a 2014-es európai 
parlamenti választásokhoz kapcsolódik. Az esemény első részében az 
ELTE ÁJK oktatói járják körbe az ide tartozó kérdéseket, míg a második 
szekcióban kerekasztal-beszélgetésen fiatalok mondják el véleményü-

ket a kimondottan őket érintő EU-s témákban.
Az esemény célja szigorúan a pártatlan tájékoztatás, isme-

retterjesztés az EP-választásokról, valamint a részvétel fon-
tosságának hangsúlyozása.

Időpont: 2014. április 9. 9.00–12.00 (regisztráció 8.15-től) 
Helyszín: ELTE ÁJK Aula Magna (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. I.emelet)

A rendezvény moderátora Bakos Piroska, televíziós műsorvezető,   
riporter, a 2011-es magyar EU elnökség szóvivője.

8.15 – 9.00 Regisztráció
9.00 – 9.20 Megnyitó
9.00 – 9.10 Dr. Mezey Barna, ELTE, rektor
9.10 – 9.20 Lővei Andrea, EP Tájékoztatási Irodája Magyarországon, irodaveze-
tő
9.20 – 10.30 Európai Parlament - kiket és hogyan választunk? Résztvevők:
  Dr. Arató Krisztina, ELTE - ÁJK Politikatudományi Intézet
  Dr. Bodnár Eszter, ELTE - ÁJK Alkotmányjogi Tanszék
  Dr. Kende Tamás, ELTE - ÁJK Nemzetközi Jogi Tanszék
10.30 – 11.30 Milyen Európát szeretnének a fiatalok? Résztvevők:
  Anek Rebeka, Pillar Alapítvány
  Hradszky Zoltán, Eastern Partnership Project
  Soproni Tamás, ELTE EHÖK külügyi alelnöke
  Szép Viktor, EastSide Policy Institute
11.30 – 12.00 Szendvicsebéd
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EELLTTEE--BBEEAACC  PPÁÁLLYYÁÁZZAATTII  FFEELLHHÍÍVVÁÁSS  

TTUUDDOOMMÁÁNNYYOOSS  DDIIÁÁKKKKÖÖRRII ,,   IINNTTÉÉZZEETTII ,,   TTAANNSSZZÉÉKKII   
SSPPOORRTTNNAAPPOOKK  SSZZEERRVVEEZZÉÉSSÉÉRREE  

  
Az ELTE-BEAC pályázatot ír ki az egyetemi sport népszerűsítésének céljából, közös oktatói 
és hallgatói TDK/intézeti/tanszéki sportnapok, tanár-diák mérkőzések és egyéb szabadidős 
programok szervezésére.  
 
A pályázatban kiírásában együttműködő partner az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat, az 
ELTE Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete és az ELTE SPORT Kft. 
  
Az ELTE-BEAC, az Eötvös Loránd Tudományegyetem sportegyesülete pályázatot hirdet a 
2013/14. tanév, tavaszi félévére hallgatói és oktatói szabadidős és sportprogramok 
szervezésére. A pályázat célja, hogy forrást biztosítson az ELTE kari, intézeti dolgozói, 
hallgatói számára szabadidős és sportprogramok megszervezésre.   
A pályázat keretében tudományos diákköri, intézeti, tanszéki sportnapokra, tanár-diák 
mérkőzésekre és egyéb szabadidős programokra lehet pályázni, melyek az ELTE 
sporttelepein, az ELTE-BEAC szervezésében valósulnak meg.  
Három kategóriára adhatnak le pályázatot a jelentkezők. 
 
PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK: 
 

 
 
 
 

1. KATEGÓRIA 
 
Tanár-diák mérkőzések szervezése labdarúgás, kosárlabda, röplabda sportágakban  
 
Az 1-es kategóriára összesen 10 db pályázat adható le.  
Választható helyszínek: Mérnök utca ELTE Sporttelep, Bogdánfy úti ELTE Sporttelep, 
Kőrösi Csoma Sándor Kollégium. 
Ha ezt a kategóriát választja a pályázó, akkor a tanár-diák mérkőzések szervezésére 
lesz lehetősége a kiválasztott sportágban. Az ELTE-BEAC a nyertes pályázók 
számára az alábbiakat biztosítja: 
- 1,5-2 óra pályabérlés az ELTE sporttelepein (labdarúgó/ kosárlabda/ röplabda 

pályák) 
- 1 db kupa/serleg a győztes csapat számára 
- szükséges sportfelszerelést (labda, háló, megkülönböztető mez) 
- résztvevők számára szükséges ásványvizet 
- adott esetben játékvezetőt 
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A bringázás legnagyobb reklámja
Beszélgetés László Jánossal a Bubiról

Az előző oldalakon (8–9. oldal) talán már választ kaphattatok a cím-
ben található kérdésre, de megkérdeztük a másik oldalt is. László János-
sal, a Magyar Kerékpárosklub elnökével beszélgettünk a hamarosan 
bevezetésre kerülő közösségi kerékpáros rendszerről, a Bubiról.

Miért pont most kerül bevezetésre?

Azért, mert a 2009-ben megkez-
dődött projekt most fejeződött be. 
Nem az a kérdés, hogy miért most, 
hanem, hogy miért ilyen későn. Tehát 
ez 2009-ben kezdődött, akkor már 
elkészítettük az előzetes tanulmányt 
és a közvélemény-kutatást. Aztán jött 
az önkormányzati választás, teljesen 
átszerveződött a főváros ez irányú 
tevékenysége és megalakult a BKK. 
Ekkor már megvolt a szerződésünk 
az EU-val a támogatásra, de akkor ezt 
újra kellett kötnünk a BKK-ra, és ezzel 
évek mentek el – a szokásos, lassú, 
magyar közbeszerzéssel. Ez mostanra 
fejeződött be. Ha azt kérdezné, hogy 
miért gondoltuk 2009-ben, hogy ez 
időszerű: azért, mert akkorra már lát-
tuk, hogy a kerékpározás nagy divat 
és trend lesz Budapesten, és ez az 
eszköz a kerékpározás legnagyobb 
reklámja. Nem az a fontos, hogy kint 
lesz ezer bicikli, hanem hogy ez egy 
nagy lendületet fog adni mindenki-
nek, akinek otthon lóg a kerékpárja 
az erkélyen, garázsban, és még nem 
jutott eszébe, hogy az egy közlekedési 
eszköz, és nem csak a hétvégi turistás-
kodásra jó – ezért várjuk réges-rég.

Kikre gondoltak leginkább a tervezéskor?

Ki a célcsoport? Nem azok, akik 
bicikliznek. A felmérés azt mutatta, 
hogy általában Budapest és az agglo-
meráció lakosságának a 40%-a nyitott 
a kerékpározásra. Ők a célcsoport, aki 
most nem bringázik – föl tudjuk sorol-
ni, hogy miért nem – hanem mondjuk 
autóval közlekedik. Ez egy kiegészítő-
je lesz a tömegközlekedésnek. Példá-
ul valaki kint lakik Rákospalotán, és 
eddig sokszor kellett átszállnia, meg 
még egy kicsit sétálnia is a munka-
helyéhez, ezért inkább kocsival járt.  
Most bejön valamilyen tömegközle-
kedési eszközzel valameddig, ahol 
van egy Bubi-állomás, és ott átszáll 
rá, ezzel el tud menni a munkahelyéig, 

ahol lesz még egy állomás, és így hasz-
nálni fogja a kiegészített tömegközle-
kedést, amit talán már nevezhetünk 
közösségi közlekedésnek.

Figyelembe vettek külföldi tapaszta-
latokat a tervezés során?

A világban nagyon sok ilyen 
rendszer van, a legnagyobb egy 
dél-kínai városban. Az előkészítő 
munkálatok legnagyobb része arról 
szólt, hogy mindenféle beruházási, 
üzemeltetési, fenntartási szempont-
ból elemeztük a külföldi modelleket, 
szinte mindegyiket. A megvalósítha-
tósági tanulmány ezeket tartalmazza, 
a honlapunkról le is lehet tölteni és 
megnézni, hogy az írója milyen nagy 
hangsúlyt fektetett arra, hogy való-
ban, részletesen elemezzük a külföl-
di tapasztalatokat, és megpróbáljuk 
kijavítani az ő hibáikat is.

Önök szerint milyen problémákra 
lehet számítani?

Legszívesebben azt mondanám, 
hogy erről akkor beszéljünk, ha elin-
dult a használat, mert majd akkor 
derülnek ki problémák. Látok állomá-
sokat, amiknek nem jó az elhelyezése, 
de lehet, hogy pont az ellenkezője 
fog kiderülni. Azt kértük a BKK-tól, 
hogy legyenek nyitottak a dokko-
lók elhelyezésével kapcsolatban: az 
elmozdításuk nem probléma, mert 
nincs se alapjuk, se semmijük, csak 

6-8 csavarral vannak rögzítve, kisze-
dik, arrébb rakják. Olyan hibákat 
látunk, ami az előkészítetlenségből 
adódnak, ezek nem az elhelyezésből, 
hanem a forgalom kerékpárosbarát 
kialakításának késedelméből adódik. 
Az EU-s szerződés része volt, hogy a 
dokkolók környékét is olyanná kell 
alakítani, hogy az emberek szívesen 
kerékpározzanak. Ennek a tervnek a 
megvalósításával nagyon le vannak 
maradva, és ez a legnagyobb problé-
ma. Például, elképzelem azt a kezdő 
kerékpárost, aki a Nyugati pályaud-
varnál kiveszi a tárolóból a Bubit, és 
mit csinál utána?

A legeslegnagyobb probléma az, 
hogy nem volt megfelelő kommuni-
kációja. Odajött hozzám egy közép-
korú hölgy, hogy „mi a túró lesz ez?” 
Indulás előtt három héttel! Szerintem 
a lakosság 80%-a ennyit tud róla...

Volt olyan javaslatuk, amit nem fogad-
tak el a BKK-nál?

A Kerékpárosklub a kezdetektől a 
főváros és a BKK javaslattevő és kon-
zultációs partnere volt. Például az első 
pillanattól kezdve nem fogadták meg 
a kommunikációval kapcsolatos taná-
csainkat. Tehát egy alapjaiban új dolgot 
próbálunk bevezetni úgy, hogy előtte 
nem ismerték meg az emberek, nem 
kaparják otthon a falat, hogy „mikor 
lesz már Bubi, hadd próbáljam ki!” 
Ehhez képest az általános reakció az, 
hogy „Mi a túró ez?”

Jelenleg az a terv, hogy a kölcsönzés-
kor egy nagyobb összeget leköt a bank a 
számlánkon, amelyet később visszakapunk. 
Van kilátásban valamilyen ezt helyettesítő 
alternatíva?

Aki rövidtávon használja, annak 
depozitot zárol a bank. Ez a világon 
mindenhol így van. Párizsban, Izrael-
ben. Nem tudom, mire gondol ehelyett?

Bármire, lehet, hogy egyetemistaként 
nincs ennyi felhasználható pénzünk.

Akkor sajnos nem fogják használ-
ni vagy kifizetik az éves regisztrációs 
díjat, amihez nincs depozit. Szeretnénk,  
hogy ehhez minél többféle kedvez-
mény elérhető legyen, de ez még kiala-
kulóban van. Ezek a BKK döntései lesz-
nek, és még nincsenek véglegesítve.  
Mi mindent megteszünk annak érde-
kében, hogy ha marad a regisztrációs 
díj, akkor az megfizethető legyen.

Vörös Éva
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Környezettudatosság és a Kantaa
Teherszállítás biciklivel

A Kantaa először karácsonyfákat vitt házhoz, hogy ne nekünk 
kelljen szenvedni a vásárlással, sőt választhattunk is. Idén az index.hu  
is készített videót Erős Leventével, a Kantaa ötletgazdájával.  
Ma már nemcsak az idényben és nemcsak karácsonyfákat szállíta-
nak, hanem akár borokat is a Wine&Góval együttműködve. Gyors-
talpaló és alapozó kérdések a Kantaához:

Mi volt a Kantaa előzménye? Hon-
nan jött a név?

A kerékpárral történő teher-
szállítás itthoni elterjesztését 2012 
telén kezdtük. Karácsonyfákat vit-
tünk házhoz előzetes rendelésre 
Budapest belvárosában. Meglepően 
sokan rendeltek, de akkor még ren-
getegen őrültnek néztek, hogy brin-
gákkal visszük ki a fákat. Ez mára 
szerencsére kicsit kezd megváltozni, 
tavaly télen már sokan megismertek 
az utcán. Miután teljesen hétközna-
pi dolog lett biciklizni, az emberek 
kezdenek rájönni, hogy milyen más 
dolgokra is használható a kerékpár.

A szolgáltatás nevén heteken át 
rágódtunk. Amikor már végképp 
elakadtunk, egy finn szóval jelzett ven-
déglátóhelyen tartott buli utáni regge-
len felcsaptuk a szótárat és megnéztük, 
hogy van a „vinni” ige finnül. A kantaa 
szó jelentése: hoz, visz, cipel.

Hogyan oldjátok meg a teherszállí-
tást? Mik a határok?

Gond nélkül, akár azonnal elszál-
lítunk a belvárosban bármit, ami a 
speciális hosszú teherhordó kerékpár-
jainkra ráfér. A 80 cm hosszú, kb. 80 kg  
terhelhetőségű rakodófelület szeren-
csére elég sokat megenged, minden-
féle dolgot viszünk: könyveket; ira-
tokat cégek között; piacon vásárolt 
terményt otthonra; belvárosi boltok 

raktárkészletét; egy zenekar hangsze-
reit a koncert előtt vagy akár meleg 
ételt ebédre irodaházakba. A hirtelen 
jövő megrendelések helyett jobban 
örülünk a kiszámítható fuvaroknak, 
amikor előre lehet tudni, hogy más-
nap milyen címekre kell menni, így 
meg tudjuk tervezni a teljes kört és 
sokkal nyugodtabban tudunk haladni.

Jelenleg hányan vagytok?

Most háromfős a csapat mag-
ja, akik a szállításokat végzik. Ebbe 
beleszámolom magamat is, mert a 
folyamatok koordinálása mellett nem 
vonom ki magam a munkavégzésből 
én sem. Ilyen kis méretű, induló vál-
lalkozásnál még fontos, hogy minden-
ki több területen mozogjon egyszerre.

Budán valamelyik magasabban fek-
vő utcába szállítottatok-e már? Melyik 
volt a leghosszabb táv?

Vittünk már Zugló végéből a 
Rózsadomb tetejére nehéz pakkot, de 
nem volt egy élmény. Az ilyen magas-
ságokhoz hosszútávon már elektro-
mos rásegítés kell, de már elkezdtünk 
dolgozni az ehhez szükséges nagyobb 
szabású fejlesztéseken. A legnagyobb 
„csomag” eddig egy pálmafa volt.

A környezettudatosság mennyire 
fontos a Kantaának?

Nyilván rendkívül fontos és a 
fejünkben lévő egész ötletfonalnak ez 

a vezérelve. A tapasztalat ezzel szem- 
ben azt mutatja, hogy egyelőre csak 
a megrendelők egy kis hányadának 
az elsődleges szempontja a környe-
zettudatosság. Számukra inkább 
praktikus hasznai vannak a teherbi-
ciklinek, például a lezárt belvárosi 
területeken, a sétálóutcák közelében 
nem nagyon tudsz parkolni, de álta-
lában még normálisan haladni sem. 
Idővel a felelős, hosszabb távú gon-
dolkodás is biztosan javulni fog, mi 
mindennap ezen dolgozunk.

Vannak állandó partnerek vagy csak 
eseti megrendelésekkel foglalkoztok? 
Mik a középtávú tervek?

Több étteremmel és konyhával 
is folyamatos együttműködésben 
állunk, emellett folyamatosan keres-
sük az újabb kapcsolódási pontokat. 
Március végén új partnerünkkel, a 
Wine&Góval ünnepeltük a Kadar-
kában, hogy ezentúl Budapest terü-
letén belül mi szállítjuk házhoz a 
boraikat.

Nem szeretnénk csak a gasztro-
vonalnál megmaradni, de a klasszi-
kus A-ból B-be való nehézcsomag-
szállítás kétkeréken való elvégzé-
sét sem tartjuk elég forradalminak. 
Célunk, hogy olyan komplett szol-
gáltatások megalkotói legyünk, ame-
lyek innovációnak tekinthetőek és 
amellett, hogy valamilyen újszerű 
módon könnyítik meg az emberek 
eddigi életét, kielégítik a mi kreati-
vitásunkat is.

Törceee
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A tudomány feltérképezése
A TTK Kari Könyvtár cikksorozata

Az előző részben a Google Scholar, a Scopus és a Microsoft 
Academic Search adatbázisok vizualizáció nyújtotta lehetőségeiket 
ismertettük. Sajnos, azonkívül, hogy az értékek, amelyeket adnak, 
nem egészen fedik egymást, nem is mindegyikhez férünk hozzá itt az 
ELTE-n. A rangsorokat is ezek szerint állítják fel, így nem árt ismerni 
őket és megtalálni, melyiket tartjuk a legjobbnak használni.

SCImago

A SCImago csapata spanyol egye-
temek kutatóiból áll. Többféle muta-
tószám kidolgozásával foglalkoznak.  
A weboldal, amely a Scopus 27 fő- és 
313 alterületet felölelő osztályozási 
rendszerét használja 2007 decemberé-
ben indult.

Országokat, folyóiratokat rangsorol 
és hasonlít össze. Térképen ábrázolja az 
egyes tudományterületek közötti kap-
csolati hálót, ezt láthatjátok képünkön. 
A webes felületen e kapcsolatok egyre 
részletesebb vizsgálatára van lehetőség.

Néhány Magyarországra vonat-
kozó 2012. évi adat: világviszonylat-
ban az országok közötti rangsorban, a 
megjelent publikációk számát tekint-
ve a 31. helyen vagyunk, H-index 
szempontjából pedig a 38. helyen. 
Kelet-európai viszonylatban a doku-
mentumok számának összehasonlí-
tásában negyedikek vagyunk, H-in-

dex sorrendjét nézve a harmadikok, 
dokumentumokra jutó citációk szá-
mának sorában pedig már második 
helyre került Magyarország. Szaba-
don kiválasztott országok összeha-
sonlítására is van mód.

Essential Science Indicators 

Az ESI-hez nincs hozzáférésünk, a 
Web Of Knowledge egyik szolgáltatása.

Citációs adatbázis, ami intézmé-
nyeket, országokat, folyóiratokat, szak-
területeket és kutatókat rangsorol és 
hasonlít, foglal össze grafikonokban 
és táblázatokban. Meg lehet találni a 
legtöbbet citált folyóiratokat. 

Néhány adat innen is: az ELTE a 
fizika tudományterületén 431. helye-
zett, a kémia területén az 593. helyen 
áll, a biológia és biokémia pedig  
a 729. a szakterületi rangsorban.  
Az űrtudományok terén Csabai Ist-
ván az 59. helyen áll 14 828 idézéssel.

Eigenfactor

Az Eigenfactort egy washingtoni 
egyetem biológiai részlegén fejlesz-
tette ki Carl T. Bergstrom és kollé-
gái, 2007 januárjában weboldalt is 
indítottak. A mutatószám forrása a 
Thomson Reuters Journal Citation 
Reports adatbázisa. A folyóiratokat 
a „befolyásuk” alapján rangsorolja.  
Megmutatja, hogy egy adott folyóirat-
ban található cikkek mennyire idézet-
tek az elmúlt öt évre visszamenőleg. 
Különbséget tesz a folyóiratok tekin-
télyét illetően. Az összes folyóirat 
Eigen factor pontszámának összege 
100, az egyes folyóiratok Eigen factor 
értéke ennek bizonyos százaléka.  
E mutatószám kihagyja: a folyóiratok 
önidézeteit és azokat a folyóiratokat, 
amelyeknek csak önidézeteik vannak, 
valamint az évente 12 cikknél keve-
sebbet felmutató folyóiratokat.

Altmetrics

Nem a hagyományos módon 
mért idézettsége a tudományos cik-
keknek (facebook, twitter, stb.), 
linkek, könyvjelzők követésével.  
Az altmetric „pontszám” összetevői 
lehetnek: említések száma, említés for-
rása, pl. blog, online magazinok, említő 
„személye”, pl. kutató, folyóirat osztja 
meg. Ennek köszönhetően a szakiro-
dalomban és neves folyóiratokban fel-
használt idézéseken kívül megjelenik 
az értékelésben a hétköznapibb terüle-
teken való felhasználás is.

A mediában megjelent rangsorok 
és eredmények nem mindenek felett 
álló, objektív mérce. „A Scimago-
jelentés valójában mérőszám lista, 
nem rangsor” hangsúlyozza Soós 
Sándor az MTA Könyvtára Tudo-
mánypolitikai és Tudományelemzé-
si Osztályának vezetője. Hiteles és 
ellenőrizhető adatok szolgáltatása az 
igazi cél, melynek egyik megoldása 
az Open Acces lehet.

Sorozatunk következő részében 
erről az új trendről fogunk írni.

Hegyi Judit

Források:
Vasas Lívia, Berhidi Anna, Csajbók 

Edit: Impakt faktor és a többiek. (PPT)
https: / / l ib .semmelweis .hu/app/

getFile&id=641 
Veress Kata: Körtét az almával. 

Heti Válasz. 2013. 11. 17.
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Mik a Bubi elődei?

2014 tavasza sok változást hoz a fővárosi közlekedésben a két várva 
várt újdonság megérkeztével. Március 28-án debütált a 4-es metró: szá-
mos buszvonal módosulása; és szintén tavasszal jön a Bubi: egy egészen 
új közlekedési forma a város egészében. Utóbbi talán nagyobb szenzáció 
a sokat emlegetett metróval szemben, mivel ilyen még nem volt.

Országunkban egészen új fogalom a 
közösségi kerékpár-rendszer, hiszen örü-
lünk már annak is, ha a nagyobb város-
okban, megyeszékhelyeken egészében és 
működően kialakított kerékpárút létezik. 
Sok külföldi országban viszont már rég-
óta jelen van a városi közlekedésben a 
bicó. Nézzünk hát pár példát, hol milye-
nek ezek és mik a fő jellemzőik, illetve 
miben térnek el egymástól.

Párizs – Vélib
Nevében már eleve hasonlít a 

magyar megfelelőjéhez, hiszen szintén 
egy szóösszetételből született a vélo és 
a libetré francia szavakból. Míg előbbi 
kerékpárt jelent, utóbbi – talán min-
denki tisztában van vele – a szabadság.  
Valószínűleg a bicózás felszabadító érzé-
sére akarnak ezzel utalni a franciák vagy 
a szabadabb közlekedést akarják meg-
ragadni, ki tudja. Mindenesetre ezzel a 
gondolati világgal alapult meg és indult 
útján 2007-ben az első Vélib bicikli.

Eredetileg mindössze 7000 bicaj-
jal és 750 dokkolóval indítottak – ami 
máris közel hétszerese a miénknek –, 
később azonban a nagy érdeklődés-
nek köszönhetően ez 1800 dokkolóra 
és húszezer bicóra nőtt. Az állomások 
elhelyezésében is jobbak a franciák, 
mivel sokkal sűrűbben lehet náluk 
ilyeneket találni, kb. 2-3 sarkonként.  
Bár megjegyzendő, hogy ehhez az 
előnyhöz akár a város kisebb területe 
is hozzájárulhat. A kerékpárok minő-
ségben teljesen ugyanolyanok, mert 
dicsőségünkre szóljon, hogy Párizsban 
is a magyar Csepeleken tekernek.

A használatról is érdemes elmon-
dani az alapvető vonásokat. Neten 
való regisztrálás után máris megkap-
juk nyolcjegyű azonosítónkat és PIN 
kódunkat, amelyet felvételkor az állo-
más automatájába kell beütni. Regisztrá-
cióhoz pedig egy működő bankkártya és  
500 Ft értékű összeg kell, amely fejében 
24 óráig korlátlanul kerekezhetünk az Eif-
fel-torony és a Diadalív között például. 
Ingyenesen náluk is fél órán át használ-
ható. További információkért keressétek 
fel a http://en.velib.paris.fr oldalt.

Moszkva – Velobike
Az ázsiai kontinensre átlógó óri-

ás-országban egész más a kerékpár-
rendszer kialakítása. Ott ugyanis nem 
a dokkolóról dokkolóra pakolgatós 
elképzelés szerint született meg a 
nagyvárosi biciklizés, így mondhat-
ni, nem olyan szabad az egész; kicsit 
jobban meg van kötve az orosz ember 
keze. Az orosz fővárosban bicikli-
kölcsönzők működnek egészen 2013 
júniusa óta, amikor is mindössze  
30 ilyet létesítettek 1000 cangával. 
Nem olyan egyszerű így, ha belegon-
dolunk, mennyivel nagyobb terüle-
tű a város és mennyivel kevesebb az 
állomás, hozzátéve azt is, hogy bárhol 
nem hagyhatjuk csak úgy ott a brin-
gát. Egyéb kritérium a kölcsönzéshez 
itt – a többi országtól szintén eltérően 
– a korhatár, amely a 16 évesnél idő-
sebbeknek engedélyezi a tekerést.

Ennek nyilván a felelős közleke-
dés elérése a cél a biztonság érdeké-
ben, hiszen Moszkvában sajnos még 
nem olyan kiforrott a bicikliút-rend-
szer, azonban a fokozott érdeklődés-
nek köszönhetően egyre bővítik őket. 
A kezdés évében a leghosszabb útvonal 
15 kilométeres volt, amelyet 130 kilomé-
ternyi útra ígértek növelni. A kölcsön-
zők – amelyek számát szintén egyre és 
egyre bővítik – egyébként a belvárosi 
részeken találhatók, így főleg ide kon-
centrálódik a bicajozók serege is.

Az árakat tekintve is eltér az orosz 
kerékpározás a nyugat-európaitól.  
Itt az első tekerés ingyenes, azonban 
utána nincs időbeli limit, minden-
képpen fizetnünk kell a használatért.  
Az árszabás pedig szintén érdekes:  
1 órára 210 Ft (kb. 30 rubel; 10 rubel = kb. 
70 Ft), ennek kétszeresére 630 Ft (három-
szoros ár), 3 órára pedig már 6300 Ft, de 
mindezekkel szemben napi (700 Ft) és 
heti bérlet (1750 Ft) is váltható, amelyek 
ára érdekesen jóval olcsóbb a két- vagy 
háromórás bérlésnél. Ezek tanulsága, 
hogy ha rövid időre kell csak a bicó, 
igyekezzünk egy óra alatt elvégezni a 
dolgunkat, s ha ez nem megy, már jobb, 
ha egy egész napra visszük a fémpari-
pát. Aki az első tekerés után is használ-
ni kívánja a kölcsönbicókat, annak a  
http://www.velo.mos.ru oldalon regisztrál-
nia kell egy működőképes bankkártyával.

Fontos még hozzátenni, hogy 
náluk a járgányok típusa is más, egy 
jóval drágább (230 000 Ft értékű) 
jószág, amire ha nem vigyáz az aktu-
ális gazdi és kárt tesz benne, akkor 
súlyos büntetéseket kell megfizetni.

Budapesti Bicó
Végezetül összehasonlításképp saját 

kis jövevényünk adatairól is említést kell 
tennünk. A kezdeti év nem kétséges: 
most, 2014 áprilisában indul a mandula. 
Már láthatjátok is sok helyen a város-
ban a kihelyezett dokkolókat. Ezekből 
1500 került ki 75 állomáshelyen, amelyek 
nagy része Pesten, kisebb része Budán 
és egy a Margitszigeten lesz megtalálha-
tó. A Csepel bicajok kezdeti száma 1100 
lesz, amelyekkel elvileg fél órát ingyen 
tekerhettek. Amúgy pedig kártyás rend-
szerben különböző időintervallumú bér-
leteket lehet majd kapni.

No de hány embert is érdekel ez 
az egész? Felmérések szerint a magyar 
lakosság 19,1 százaléka No.1 közle-
kedési eszközként a kerékpárt vallja 
magáénak. Mindez Budapesten szám 
szerint idén már több mint ötszázezer 
főt jelentett, akik száma egyre növek-
vőben van és remélhetőleg a Bubi által 
még inkább nőni fog.

Solymosi Emőke
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Szabadulj, ha tudsz!
ParaPark és egyéb szabadulós játékok

Bizonyára mindannyian hallottatok már a szabadulós játékokról, 
amikor önként hagyjuk, hogy bezárjanak minket azért, hogy legfel-
jebb egy óra alatt – mindenféle izgalmasabbnál izgalmasabb logikai 
rejtvény megfejtése után – kijuthassunk. 

Az első ilyen hely a ParaPark 
volt, amit Gyurkovics Attila nyitott 
2011 júliusában. A magyar szárma-
zású Csíkszentmihályi Mihály által 
kidolgozott flow-elméletet vette ala-
pul: a flow során teljesen belemélyü-
lünk abba, amivel épp foglalkozunk, 
ilyenkor vagyunk a legboldogabbak.  
Ezt szerette volna elérni a játékosokkal 
is. Az ötlet azóta is hungaricumnak 
számít, és sok külföldi kifejezetten ezt 
keresve érkezik Budapestre.

Jómagam már többször is részt 
vettem ilyen játékon, de eddig csak 
a már említett ParaParkban voltam, 
viszont annak két különböző hely-
színén is: az egyik a Harminckettesek 
teréhez, a másik a Nyugati pályaud-
varhoz van közel. Ezenkívül számta-
lan egyéb szoba található már Buda-
pesten. Vannak köztük klassziku-
sabbak és tematikusak is: erotikustól 
kezdve a detektívesen át a vacsorával 
összekötöttig. Rövid keresgélés után 

bárki talál magának valót, de vigyázni 
kell, léteznek kevésbé jól összeállí-
tott szobák is. Egyébként a fentebb 
említett ötletgazdának más magyar-
országi, sőt, más külföldi városokban 
is vannak működő szobái.

A játék alapképlete igen egy-
szerű: pincehelyiség, rengeteg régi 
bútorral és nagy porral, amiből bőven 
vihetünk haza szuvenírnek a ruhán-
kon és a kezünkön. Lehet játszani 
ketten is vagy akár négyen-öten. 
Előbbinél nehezebb dolgunk van a 
nyomok megtalálásánál, utóbbinál 
viszont esetleg fennáll annak a veszé-
lye, hogy egymást akadályozzuk. 

Miután megérkezünk a helyszínre, 
egy kedves játékmester bekísér min-
ket a szobához. Kapunk egy walkie-
talkie-t, amin a továbbiakban kommu-
nikálhatunk vele, ha esetleg véglege-
sen elakadnánk. Az ajtó egyszer csak 
ránk zárul, és innentől kezdve ketyeg 
az óra – 60 percünk van kijutni.

A feladatoknál teljesen váratlan 
szituációkkal találkozunk, rendkívül 
kreatívnak kell lennünk időnként, 
de van, hogy épp azért nem látjuk 
az orrunk előtt levő megoldást, mert 
valami sokkal komplikáltabb dolog-
ra számítunk.

Néhány szobában extra hatás-
ként érnek minket a villódzó, le-
lekapcsolódó fények, a rejtett hang-
szórókból szóló babasírás vagy az 
utolsó negyedórában bekapcsoló 
sziréna.

Az árak is széles skálán változ-
nak, és talán elsőre a legtöbb drágá-
nak tűnik, de ha egy kisebb csapat-
tal megyünk, és egyenlően eloszt-
juk egymás között a költséget, nem 
költünk többet, mint amennyit egy 
mozijegyre szoktunk.

Mindenkinek ajánlom, hogy pró-
bálja ki legalább egyszer, felejthetet-
len élményben lesz része!

V. É.

Fahrenheit 451
Ray Bradbury klasszikusa az idők 

folyamán több feldolgozást  is kapott 
színdarabok, illetve egy kultuszfilm for-
májában. Egy nagyjából százoldalas kis 
írásról van szó, amely a mai társadalom-
ra nézve szörnyű igazságokat hordoz 
magában. Megírásakor sci-fi, ma már a 
kőkemény valóság. Majdnem.

Hogyan érheti el az ember a bol-
dogságot? Sokféle válasz létezik, de 
a legkézenfekvőbb: a tudatlanság.  
Ó, boldog tudatlanság! A tudatlan 
embert könnyű irányítani, és a mai, 
felgyorsult világban egyre nehezebb 
megszerezni a tudást. Hiába az inter-
net, hiába a sok „az információ sza-
badságáért” harcoló aktivista, ma sok-
kal nehezebb objektív tudást szerezni. 
Hiszen honnan tájékozódhat az ember? 
Mindenhonnan szűrőkön keresztül jut-
hatunk csak információhoz... De hagy-
juk is ezt, messze vezet.

Visszatérve cikkünk eredeti témá- 
jához, a Fahrenheit 451-ben a kor-
mány célja, hogy tudatlanságban 
tartsa a polgárokat. Ha az emberek 
nem tesznek fel kérdéseket, sokkal 
kevesebb probléma van velük, nincs 
széthúzás, és különben is, nem kell 
nekik foglalkozniuk a világ dolga-
ival. Minek? Háború van? Te nem 
fogsz meghalni. Más lehet, de őket 
úgysem ismerted, és ha mégis, lesz-
nek új ismerőseid.

A történetben egyetlen dolog 
van, ami megbolygathatja a rendet, 
mégpedig az írott szó. Ha valaki 

olvas, óhatatlanul kérdések vetődnek 
fel benne, egymásnak ellentmondó 
információkat kap, ugyanis a köny-
vek különböző nézőpontokat jelení-
tenek meg előttünk, nem képviselnek 
egységes álláspontot. A regényben 
a tűzőrség feladata, hogy mindent 
elégessenek és elhurcolják azokat, 
akik vétenek a törvény ellen, vagyis 
könyvet birtokolnak.

A főhős, Montag, szintén egy tűz-
őr, aki egy nap, a szomszéd, bolondos 
lánynak köszönhetően rájön, hogy 
nem boldog és egész eddig hazug-
ságban élt. Az ő vívódását követhet-
jük nyomon ezen a pár oldalon, olyan 
gondolatok között lavírozva, amelyek-
nek mindenkiben fel kellene vetődnie 
a mai világban. Vajon tényleg boldo-
gok vagyunk? Tényleg a tudatlanság 
a jó megoldás? Mit jelent az, hogy bol-
dognak lenni? Mikor jövünk rá, hogy 
már túl késő változtatni?

Saáry Ákos
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Beszélgetés Csányi Sándorral

Manapság már furán nézünk arra a személyre, aki a Csányi 
Sándor név hallatán csak tudatlanul bámul ránk. A többek között 
Jászai Mari- és egyéb, nemzetközi díjakkal is büszkélkedhető szí-
nész, főként hölgytársaim nagy örömére március 26-án részt vett egy 
beszélgetésen a Forum Corvinum szervezése jóvoltából.

Bár a kérdező nem tűnt éppen 
gyakorlott interjúztatónak, a művész 
nagyrészt megoldotta az ő feladatát 
is. Maga elé véve a kérdéseket, rög-
tön bele is csapott a lecsóba. Miután 
elmesélte az aznapi sűrű programját 
(megbeszélések, olvasópróba, elő-
adás), válaszolt is a következő kér-
désre, miszerint hogyan is kezdődött 
a pályafutása. „Viszonylag béna gyerek 
voltam, a sporthoz sem értettem, külö-
nösebben kézügyességem sem volt, nem 
is voltam nagyon okos”. De amikor 
kipróbálta a színjátszást rájött, hogy 
az megy neki, és rögtön meg is sze-
rette. Felismerte, hogy ha valamit a 
színpadon jól csinál, az emberek sze-
retni fogják, és ez az a vágy, amely sok 
művészt képes hajtani előre.

A szakközépiskolá-
ból és még másik két isko- 
lából való kibukása után a 
Belvárosi Tanodában sze- 
rezte meg az érettségijét, 
majd elkezdett statisz-
tálni a kaposvári Csiky  
Gergely Színházban, ahol  
is három évig maradt. 
Segédszínész évei után 
következett a Színház- 
 és Filmművészeti Főis-
kolára való felvételije, 
összesen négyszer. Tanul- 
ság: az összes fordulóra 
készülj fel, ha valahova 
be szeretnél jutni! A sike- 
res felvételi után többek között Hámori  
Gabriellával és Lengyel Tamással 
került egy osztályba. Röviden a szí-
nész szavaival ezekről az éveiről: 
„Csodálatos időszak volt a főiskola”. 
Annak ellenére, hogy négy éven 
keresztül hajnalban keltek, hajnalban 
feküdtek a diákok.

2001-ben elszegődött a Kréta-
kör Színházhoz, ahol, bár rövid időt 
töltött, alig pár évet, nagyon mély 
érzésekkel emlékezett vissza erre 
az időszakra. Mindezt annak elle-

nére fejtette ki Csányi Sándor, hogy 
a következő mondat is elhangzott a 
szájából a beszélgetés során, amelyet 
a rendezőhöz intézett anno: „Figyelj 
Süsü, nem lehetne, hogy karácsonykor 
kipróbálnám, hogy milyen így otthon?”

A Krétakör után következett a 
Radnóti Színház, ahol csaknem tíz 
évet töltött, de szerencsére a mai napig 
játszik ott néhány darabban. Ezalatt az 
időszak alatt kezdte meg a forgatáso-
kat is, és ekkor érezte először, hogy 
kezdi a saját életét élni végre.

A Radnóti után pedig jött a Thália 
Színház, ahol a művészeti vezető pozí-
cióját tölti be, vagyis jelenleg a többi 
színésszel kell foglalkoznia, a színház 
marketing részével, költségvetésével 
és még sok ilyenfajta feladattal.

A színházi témák után szép átve-
zetéssel (színdarabból mozi és fordít-
va) át is tért a beszélgetés a filmek 
világába. Bár Csányi Sándor szerint: 
„A mozival szemben mindig a könyv nyer, 
kivéve A Gyűrűk Urát”, de van, amikor 
a mozi a győztes a színház elleni játsz-
mában, lásd Tóték, A tanú.

Ennél a pontnál el is érkezett a 
beszélgetés a színész legújabb film-
jéhez, a Coming out-hoz, amely egy 
homoszexuális srácról szól, aki, 
miután elüti egy nő, „kimelegszik”, 

vagyis szerelmes lesz a hölgyemény-
be. A film azért jelentős alkotás, mert 
a mára már általánossá váló témát 
teljesen más oldalról ragadja meg. 
Nem szerepelnek benne azok a kli-
sék, amelyek manapság mindenki-
nek eszébe jutnak, ha egy meleg srác 
kerül szóba (selypítés stb.). Itt azt 
látjuk, hogy ők is ugyanúgy élnek 
ugyanolyan gondokkal, örömökkel, 
mint a heteroszexuálisak.

Annak ellenére, hogy pont jót 
akartak ezzel elérni, nagyon sok táma-
dás érte az alkotást. A leghumorosabb 
vád talán az lehetett, amely azzal 
támadta a filmet, hogy az azt sugallja, 
miszerint verjék fejbe a heteroszexu-
álisak a melegeket és akkor megszű-
nik majd a homoszexualitásuk. Azért 
azt is hozzá kell tenni, hogy akár-
mennyire hangsúlyozta a színész a 
film és a melegség természetességét, 
azért bevallotta, hogy néhány jelenet 
eljátszása nagy feszültséget okozott 
benne, nehezen viselte el színésztársa 
közelségét.

A beszélgetést záró kérdések 
előtt még szó esett a Thália Színház-
ban is jelenleg Csányi által előadott 
egyszemélyes darabról: A férfiagy 
– avagy nincs itt valami ellentmon-

dás? Ez egy előre meg-
írt tanulsággal végződő 
történet, amelyben a szí-
nésznek egyszerre kell 
több karaktert is alakí-
tania, miközben a néző-
ket is bevonja a darabba. 
Tulajdonképpen juta-
lomjátéknak tekinti ezt 
a darabot, a nehézsége 
csak ott leledzik, hogy 
egymagának kell  500 
embert egyszerre szóra-
koztatnia.

De ismerve a színész 
tehetségét könnyen meg-
oldja ezt a feladatot is, 

ahogy pályafutása alatt szinte min-
dig bebizonyította, hogy nagyon is 
alkalmas erre a hivatásra. Játszott 
már urat, verőlegényt, jegyellenőrt, 
vízilabdázót és még sorolhatnám, a 
Liliomban például már mindegyik 
karaktert előadta, de a média világa 
is beszippantotta pár hónapra egy 
táncos műsor alkalmával.

És, hogy ő mennyire élvezi ezt 
a fajta életet? „Azt játszol el, amit 
akarsz, és azért ez egy szuper dolog!”

K.R.
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Kedves Rejtvényeseim!

Ezen a héten tematikus lapszámunkat olvashatjátok, 
amelyben a közlekedés – bicó és metró – a téma. Ha ezek 
közül most pont a metrón zötykölődtök, tökéletes idő-
töltést nyújthat az unalmas és zsúfoltságtól kellemetlen 
percekre feladványom, ami ezúttal egy szókereső.

De mire is való a közlekedés? Természetesen arra, 
hogy A-ból B-be gyorsabban eljussunk, mint lábbusszal 
és az ezzel megspórolt időt valami egész mással töltsük.  
Az állatok azonban beérik kevesebbel is: testük adottsá-
gait használják fel helyváltoztatásra. Közülük gyorsasá-
gilag a gepárd az egyik legsikeresebb, ezért rejtvényünk 
róla szól. A megfejtés a hozzá kapcsolódó, lent olvasható 
angol szöveget egészíti ki, ezt kell nektek megtalálnotok. 
Húzzátok ki a betű-kavalkádból a megadott szavakat, 
majd a megmaradt betűkből rakjátok össze a keresett szót. 
A 6. szám logikai problémájának helyes megfejtői Jankó 
Zsuzsanna, Finta Viktória, Flaisz Fanni és Sipos Anikó. 
Gratulálunk nektek!

The cheetah, holder of the animal kingdom's ____ speed 
record, can run at more than 96 kilometers an hour and reach its 
top speed in just three seconds. These champion sprinters rely 
on long, muscular legs to propel their lithe bodies. But cheetahs 
expend a tremendous amount of energy during a chase and can 
only run all out for about 274 meters.

subCsibe
nyuzrejtveny@gmail.com
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Hogyan kerékpároz-
zunk biztonságosan?

Egyre divatosabb Budapesten 
kerékpárral közlekedni nap mint nap 
– sokak örömére. Azonban ahhoz, 
hogy ez tényleg egy kellemes időtöltés 
legyen és ne érjen minket semmifé-
le negatív élmény, érdemes néhány 
dologra odafigyelni.

Először is, a KRESZ egyértelmű-
en előír bizonyos dolgokat a kerék-
párral kapcsolatban: borostyán színű 
küllőprizmát legalább az első kerékre; 
fehér színű első lámpát; csengőt; két, 
egymástól független féket; vörös szí-
nű hátsó lámpát és vörös színű hátsó 
fényvisszaverőt. 

Ha mindez megvan, indulhatunk is! 
Mivel innentől kezdve mi is a közlekedés 
teljes értékű résztvevői vagyunk, ránk 
is ugyanúgy vonatkoznak a szabályok, 
mint a többi autósra vagy gyalogosra.

Tilos kerékpározni a járdán, kivéve, 
ha az autóút biciklis forgalomra alkalmat-
lan vagy ha még nem múltunk el 12 éve-
sek. Bármelyik fennálló kivétel esetén is 

csak maximum 10 km/h-val haladhatunk 
és figyelnünk kell arra, hogy ne akadá-
lyozzuk vagy veszélyeztessük a gyalo-
gosokat. Ha van, akkor kötelező a kerék-
párutat használni, kivéve, ha az úttestre 
biciklis nyomvonal is fel van festve. 

Az elsőbbségadási szabályok 
ugyanúgy működnek a kerékpáron, 
mint az autóban ülve. A gyalogos-
nak zebrán vagy kanyarodó jármű-
vel szemben mindig elsőbbsége van.  
A kereszteződésben jobb kéz felől lévő 
járművet kötelesek vagyunk elengedni. 
A piros lámpa a bicikliseknek is piro-
sat, azaz állj, és ne menj továbbot jelent!  
A táblák (stop tábla, elsőbbségadás 
kötelező tábla – közismertebb nevén 
mackó sajt) szintén egyértelműen meg-
szabják, hogy mit kell tennünk. 

Tilos: a kerékpárunkhoz hozzákap-
csolni bármilyen vontatványt, kivéve a 
kerékpár-utánfutót; a kerékpáron ülve 
állatot vezetni (tehát kutyát sétáltatni); a 
kerékpárt más járművel vontatni; elen-
gedett kormánnyal kerékpározni; olyan 
csomagot szállítani, ami a kormányzást 
akadályozza; autóúton, autópályán, 
illetve tiltó táblánál kerékpározni!

A kerékpárosoknak is kötelező 
irányváltoztatás előtt jelezni. Kis gya-
korlással magabiztosan megtanulhat-
juk ezt és így sokkal biztonságosabb 
lesz a közlekedésünk.

Érdemes még arra odafigyelni, hogy 
soha ne haladjunk túl közel a parkoló 
autókhoz, mivel saját magunk és az eset-
leg értékes autók épségét is veszélyeztet-
jük – ha például nem vesznek minket ész-
re, és ránk nyitnak egy ajtót. Ezért mindig 
nagyjából az autók jobbkerekének nyom-
vonalában érdemes tekerni – itt általában 
az út minősége is jobb, mint a padkán. 

Megérkezéskor figyeljünk arra, 
hogy amihez odakötjük a kerékpárun-
kat, az semmiképpen se legyen elmoz-
dítható – például egy földből kihúzha-
tó oszlop nem praktikus. Érdemesebb 
a lakatra költeni és máson spórolni. 
Szerencsére a campusunkon működik 
belső tároló, amihez az északi épület 
portása tud minket beengedni.

Készült – a teljesség igénye nélkül – a 
Magyar Kerékpárosklub Kisokosa alap-
ján, amit Te is letölthetsz honlapjukról.

http://kerekparosklub.hu/kisokos
É.

Ezt a ziccert nem lehet kihagyni
Kontroll

Mint a Nadrágszélben írtam, akár tekinthetnénk úgy is magunkra, 
mint a 4-es metró generációja, hiszen mi szenvedtünk a munkálatai alatt 
és mi vagyunk azok, akik először kipróbálhatják. Nos, nemcsak a 4-es 
metró az, ami az Y-generációhoz köthető, hanem Csányi Sándor és vele 
együtt a Kontroll és Antal Nimród is – bár utóbbi talán kevésbé.

Számomra is meghatározó élmény 
volt Bulcsú küzdelme önmagával vagy 
ugye – mint tudjuk – Szabó Győzővel, aki-
nek meg szintén magával voltak harcai, 
ha minden igaz (Toxikoma). A Kontrollt  
vagy 100-szor láttam, és ez csak egy 
durva alulbecslése lehet a tényleges 
értéknek, mert amúgy is sokszor nézek 
meg egy filmet, és a gimis éveimet 
pedig csak úgy tudtam magam mögé 
utasítani, hogy heti egyszer ledaráltam 
ezt, meg a Mátrix 2-t – az, hogy miért 
nem az egy volt az, amit sokszor meg-
néztem egy rettentő jó kérdés.

Remélem, hogy nemcsak számomra 
volt meghatározó a Kontroll – mert mi 
ugye nem igazán a Moszkva teret néztük, 
vagy legalábbis a pestiek kisebb átéléssel 
– hanem a számotokra is, csakúgy, mint 
Csányi Sándornak, hiszen az ő számára 

ez a film volt az, ami meghozta az átütő 
sikert, azóta pedig nem lehet magyar 
közönségfilmet készíteni nélküle, olyat 
sem akár, mint a Coming out.

De a Kontroll volt a Neo számára 
is a lehetőség, hogy megújuljon és szá-
momra – meg talán még jó pár ember 
számára – még inkább kedvelt zene-
karrá váljon, mint előtte volt.

Ezeken a nem elhanyagolható dolgo-
kon kívül, azért is szeretem nagyon ezt a 

filmet, mert megőrizte az utókor számára 
a piros metró régi arcát, ami szintén csak 
nekünk, meg az idősebb korosztálynak 
hiányozhat. Mert legyen akármilyen tren-
di is a felújítás utáni arculat, mindig jó 
szívvel gondolok vissza azokra a megál-
lókra, hiszen mindegyiket meg lehetett 
ismerni egyetlen egy pici részletéről is. 
(Egyébként, ha jól tudom, takarékossági 
okok miatt lett kommersz az egész…) 
Szerencse, hogy ennek nem esett áldoza-
tul a Deák téri „gombalámpás” mennye-
zet, amely a filmben is megkapja a kellő 
hangsúlyt, azt, amit érdemel.

Persze olyan is csak nálunk kép-
zelhető el, hogy Aba Botond (az akkori 
BKV-vezérigazgató) beszédet mond a 
film elején, mégis utólag ad egy ízt a 
filmnek és persze korképet is, és pont 
azt nem éri el, ami a célja lett volna.

Nagyobb ugrást téve pedig, a mai 
startup-láz sem mai. Hiszen az RTL-nek 
még talán Kolosi Péterrel – és szakér-
tőkkel – volt egy műsora a 2000-es évek 
elején, ami vállalkozási ötleteket és a 
befektetők pénzét hozta össze egy műsor 
keretei között. Nos, ebben is felbukkan 
a filmnek a metrós bulis momentuma, 
természetesen a delikvens nem kapott 
befektetést, csak pár mosolyt.

Törceee




