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Plusz-Mínusz
TeSzedd! – felhívás
A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyaror-
szágért akció ma hazánk legnagyobb önkéntes 
mozgalma. A szemétgyűjtési akció keretében 
2014. május 9–11. között már negyedik alkalom-
mal tartanak „tavaszi nagytakarítást” a TeSzedd! önkéntesei szerte az országban. 
A TeSzedd! nemzetközi porondon is bemutatkozik idén, hiszen Magyarország 
csatlakozik vele a „Let’s Clean Up Europe!” elnevezésű összeurópai kezdemé-
nyezéshez, amit az Európai Bizottság EWWR LIFE+ programja keretében szer-
veznek meg: május 10-én a kontinens 28 országának polgárai töltik a napjukat 
szemétszedéssel.
Tavaly több mint ezer helyszínen több mint százezer önkéntes vett részt az akci-
óban. A felhívás elsődleges célcsoportját az ifjúsági szervezetek, tanintézmények 
és iskolák, valamint a vállalatok és civil szervezetek alkotják.
További információk: http://szelektalok.hu/teszedd/
Forrás: http://www.elte.hu

Tér-rétegek
„Tér-rétegek. Tanulmányok a XXI. század tér-
fordulatairól” címmel a L’Harmattan Kiadónál 
jelenik meg Dúll Andrea egyetemi docens (PPK, 
Gazdaság-és Környezetpszichológia Tanszék) és 
Izsák Éva (TTK, Regionális Földrajzi Tanszék) új 
tanulmánykötete. A könyvet 2014. április 10-én 
mutatják be az ELTE Tanári Klubjában. A szer-
zőkkel Fábri György közkapcsolati és kommuni-
kációs rektorhelyettes beszélget.
„A tér rétegei és kölcsönhatásuk elemzésére 
különösen alkalmasnak tűnik a város, mint tanul-
mányterület. Az évszázadok vagy akár évez-
redek óta egymásra települt” társadalmak jól 
elemezhető, ma már föld alatt lévő rétegeket 
hoztak létre. Ezek egyben a geológiai közel-

múlt történeti emlékeket is tartalmazó 
rétegsorai. A mélybeli és a földfelszíni 
jelenségek kitűnően dokumentálják az 
eltérő földtani adottságok társadalmi 
hasznosítására irányuló törekvéseket. 
A kötet a különböző tudományterüle-
tek közötti kommunikáció fontosságát 
is hangsúlyozza. Nemcsak a földtu-
dományokon belüli – ezért egymás-
sal határos – területek (városföldrajz 
és -geológia) eltérő megközelítése 
eredményezheti új gondolatok szü-
letését, de a földtudományi látásmód 
megtermékenyítőleg hat a bölcsészet-
tudományok vagy a társadalomtudo-
mányok számára is.” – írta a kötetről 
Mindszenty Andrea, a TTK Általános 
és Alkalmazott Földtani Tanszék egye-
temi docens.
Időpont: 2014. április 10. 18:00
Helyszín: ELTE Tanári Klub (1056 
Budapest, Szerb utca 21–23., I. emelet)
Forrás: http://www.elte.hu

Koreai Nap a BTK-n

2014-ben 25 éves a magyar–dél-koreai diplomáciai kapcsolat: 1989-ben a rendszerváltás küszöbén álló Magyarország a szocialista országok közül elsőként 
lépett túl a „keményvonalas” Észak-Korea melletti szolidaritáson és vette fel a diplomáciai kapcsolatot Dél-Koreával.
A huszonöt évvel ezelőtti események tiszteletére az ELTE BTK Koreai Tanszéke 2014. április 10-én Koreai Napot rendez. Az eseményt a Koreai Köztársaság 
budapesti nagykövete, Nam Gwan-Pyo nyitja meg. A külpolitikai nyitást Csányi Sándor, az első szöuli magyar kereskedelmi képviselet vezetője és Torzsa 
István volt nagykövet elevenítik fel. Beszámol emlékeiről Csepregi Éva énekesnő is, aki a nyolcvanas évek közepén – még a diplomáciai kapcsolatfelvétel előtt 
– látogatott el több alkalommal Dél-Koreába. A Koreai Napon az ELTE koreai szakos hallgatók számára szónokversenyt és K-POP bemutatót is rendeznek.
Csoma Mózes írása a diplomáciai kapcsolatokról itt olvasható: http://koreanisztika.elte.hu
Időpont: 2014. április 10. 10:00
Helyszín: ELTE BTK (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B, lépcsős előadó)
Forrás: http://www.btk.elte.hu

Világbajnok ELTE-s veteránok

2014. március 25–30. között rendezték meg Budapesten, a SYMA Csarnokban a Fedett 
pályás Veterán Atlétikai Világbajnokságot. A versenyen hetven ország közel négyezer 
atlétája vett részt. A népes magyar mezőnyben indult több ELTE-s Alumni, illetve 

oktató, tanár is.
Világbajnoki címet szerzett Ajkler Zita és Molnár 
Krisztina: előbbi két számban is, távolugrásban 
és hármasugrásban, utóbbi pedig rúdugrásban. 
Mindketten az ELTE testnevelő és rekreáció szakán 
végeztek. Oszlányi Réka, aki az ELTE-n szerzett 
biológus diplomát, 800 méteren 9. helyezett lett, 

Janecskó András, az ELTE PPK ESI testnevelő tanára, az ELTE-BEAC atléta edzője 
11. helyezett lett rúdugrásban és 15. helyen végzett ötpróbában, míg Székely Mózes, 
az ESI oktatója 33. helyezést ért el a szombati félmaratonon.
A magyarok összesen 56 érmet, köztük 19 aranyat szereztek a budapesti veterán 
fedett pályás atlétikai világbajnokságon. A hazai csapatot 320 induló alkotta, ők 
a győzelmek mellett 21 ezüst- és 16 bronzérmet is gyűjtöttek. „Nagyon büszke 
vagyok a magyar veterán atlétákra, hihetetlen eredményeket értek el, fantasztiku-
san versenyeztek. Magam és a szervezőbizottság nevében is szívből gratulálok min-
denkinek, aki rajthoz állt a világbajnokságon” – mondta Gyulai Márton, a Magyar 
Atlétikai Szövetség főtitkára, a világbajnokság szervezőbizottságának elnöke.
Forrás: http://www.beac.hu
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House of Ideas
Két héttel ezelőtt sikerült először eljut-

nom a Prezi vadonatúj előadójába, a House 
of Ideas előadótermébe. Biztosan volt már 
példa rá, hogy egy cég ennyire reprezen-
tatívan mögé áll egy – szerintem legalább-
is – értékes és támogatandó dolgoknak, 
azonban mégis szebb ez a mese, amit a 
Prezi mesél magáról, mint a korábbiak. 
Gyorsan meg is jegyezném, hogy a Google 
is nemrég nyitott egy közösségi teret, ahol 
a Google Ground képzéseit tartják majd, 
ami szintén remek lehetőség a fiataloknak 
arra, hogy továbbképezzék magukat olyan 
területeken, amiket nem oktatnak az isko-
lában (Olyat csinált Budapesten a Google, 
amilyet Európában is alig, varosban.blog.hu)

A Prezi előadója részben nyitott, illetve 
regisztráció ellenében nyugodtan látogat-
ható (ilyet már minden valamirevaló szervező elvár a látogatóktól). Így került sor 
a TerraCycle előadásra is, amit a magyar származású, előbb Hollandiába emigrált, 
később Kanadába kitelepült, majd Amerikában egyetemre járó (Princeton) Tom 
Szaky tartott meg nekünk.

Tom kis túlzással sorozatvállalkozónak tekinthető, de erről majd többet a 
jövő héten, sokkal fontosabb talán ennél az, hogy nem szakadt el a gyökereitől, 
és úgy-ahogy, de beszél magyarul. Igaz, erre csak akkor jöttem rá, amikor ehhez a 
cikkhez gyűjtöttem anyagot, mert az előadáson nagyon szépen beszélt – igaz csak 
két mondat erejéig – magyarul, majd elegánsan váltott angolra, amiből az maradt 
meg, hogy magyar csávó, akinek nagyon jó ötletei vannak, de ezekről részletesen 
olvashattok a Tudósításban. 

Ha ugyanis utánanézünk a neten, hamar belefuthatunk az OzoneNetwork-ös 
„gilisztaszar”-os videójába. De ezt nem róhatjuk fel neki, végülis ez tetté sikeressé 
és jövedelmezővé a vállalkozását, a TerraCyclet, ami ma már 26 országban van 
jelen és mintegy 300 terméktípust képes újrafelhasználni és ezekből új, piacképes 
termékeket előállítani. Olyat, mint az előbb említett „gilisztaszar” amelyet oldat-
ban forgalmaznak használt kólás flakonokban, szórófejjel növénytápként. Akit 
érdekel, hogy Tomnak és a barátainak az egyetemen hogy jutott eszébe kommu-
nális hulladékot gilisztákkal etetni, az nézze meg az előadást: GreenMeetup – Tom 
Szaky – TerraCycle a Ustreamen.

A videót már csak azért is megéri megnézni, mert a TerraCycle egy sikeres 
és profitábilis vállalkozás, továbbá Tom egy igen jó humorérzékkel megáldott, 
intelligens figura, aki sokat segíthet abban, hogy egy élhetőbb világban nőjünk fel.

Török Balázs
Főszerkesztő

foszerkeszto@ttkhok.elte.hu
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Elnöki beszámoló
Szabad a döntés

Az egyetem berkein belül véget ért a rektorválasztási ceremónia, 
lezárult az egyetem költségvetését érintő huzavona is, úgy tűnik 
megkezdődnek a békeidők, és az ígéretek teljesítésének szakasza. 
Mi pedig lassan belekezdtünk egy nagyobb lélegzetű Alapszabály 
módosításba.

Szenátusi ülések

Az elmúlt két hétben kettő Szená-
tusi ülés is volt. Először március 24-én 
a rektori pályázat véleményezése miatt 
ült össze az egyetem fő döntéshozó 
szerve, majd egy héttel később, már-
cius 31-én az egyetem költségvetését 
tárgyalta, emellett több szabályzatmó-
dosítás is napirenden szerepelt.

Rektorválasztás

A többlépcsős rektorválasztó folya-
mat lassan utolsó állomásaként a rek-
tornak pályázó, Dr. Mezey Barna rek-
tor úr, az egyetem Szenátusa elé járult.  
Az ülésen részt vett Klinghammer Ist-
ván felsőoktatási államtitkár, egyete-
münk volt rektora, és kíséretében meg-
jelent Forgó Melinda kabinetvezető. 
Mint már több ízben elhangzott koráb-
ban, a rektori pályázatra egy pályázat 
érkezett be, a felsőoktatási államtitkár 
érvényesnek, a feltételeknek megfele-
lőnek minősítette. A pályázati kiírás 
szerint a rektori megbízás három évre 
szól. A Rektorválasztást Előkészítő 
Bizottság formailag szintén megfele-
lőnek találta a pályázatot.  A pályázó 
ismertette a programjának főbb irány-
vonalait, további egy-két kérdés és 
hozzászólás érkezett. A Szenátus 44 
szavazásra jogosult tagja közül, 39-en 
szavaztak, mindannyian  érvényesen, 
így 36 igen szavazattal támogatták  
Dr. Mezey Barna rektor urat.

A rektorválasztás menete megvál-
tozott az utóbbi időben.  Ahogy régeb-
ben már megfogalmazták „a rektor 
megválasztásának menete, tevékeny-
ségének ellenőrzése az intézményi 
belső demokrácia fontos megnyilvá-
nulása, ami az oktatás és tudományos 
kutatás szabadságának kiteljesítését 
segíti elő”. A jelenleg hatályos felsőok-
tatási törvények szerint a rektorválasz-
tásnak több fordulója van és a végén a 
nyertes pályázót a kormány nevezi ki 

az egyetem rektorának. Egészen pon-
tosan az egyetem Szenátusa most már 
csak véleményezi a rektori megbízásra 
benyújtott valamennyi pályázatot, de 
a rektorjelölt személyéről a fenntartó, 
azaz az EMMI miniszter dönt. Ezzel 
szemben az Nftv változása előtt, a Sze-
nátus közvetlenül választotta meg a 
rektor személyét. A túl nagy mértékű 
központosítás ezzel megfosztotta az 
egyetemeket az autonómiájuktól.

A második márciusi ülés

Először az egyetem költségve-
tését tárgyalta a Szenátus, melyet az 
előterjesztő Juhászné Huszty Kata-
lin gazdasági főigazgató ismertetett. 
Külön kiemelte, hogy számos helyen 
bizonytalan a jogszabályi környezet, 
valamint, hogy 2014-ben a költségve-
tési források jelentősen csökkentek.  
De a költségvetési tárgyalásokon foly-
tatott egyeztetések eredményeként, úgy 
gondolja, hogy a költségvetés reális, és 
megállja a helyét. A költségvetést végül 
a Szenátus 36 igen, 4 nem szavazattal 
és 3 tartózkodás mellett fogadta el.  
A nem szavazatok mind a karunk okta-
tói delegáltjaitól származtak, ugyanis 
a költségvetési tervezet igen szeren-
csétlenül érinti a Természettudományi 
Kart, hasonlóan nehéz helyzetbe került 
karunk, mint a tavalyi költségvetés 
elfogadása után a Bölcsészettudományi 
Kar. A tartózkodások pedig a szintén a 
TTK-s kötődésű delegáltaktól származ-
tak, köztük az egyik tőlem.

A továbbiakban az előterjesztése-
ket (az Adatvédelmi szabályzat kivé-
telével) a Szenátus  mind egyhangúlag 
elfogadta.

Most, hogy az Egyetem elfogadta a 
költségvetését, lassan itt az ideje, hogy 
a Hallgatói Önkormányzat is elfogad-
ja a saját tervezetét. Erre már régóta 
készül, az EHÖK és a részönkormány-
zatok között már elkészült a felosztás. 
Az egyes részönkormányzatok is elké-

szítették a belső felosztásokat. Az elő-
zetesen leadott tervezetekhez képest 
főleg a belső felosztásokat változtatnák 
a részönkormányzatok, illetve a BTK 
HÖK egy kisebb emelést szeretne a 
keretével kapcsolatban, a mostani költ-
ségvetésüket 5%-kal emelnék. Mindezt 
az e heti elnökségi ülés fogja tárgyalni. 
Az ülésen nem fogok tudni részt venni 
egy zárthelyi dolgozat miatt, de minket 
a legmegfelelőbb ember, Csutka Bog-
lárka gazdasági elnökhelyettes fog így 
képviselni. Az ülés eredményessége 
után, az EHÖK Küldöttgyűlésnek kell 
elfogadnia költségvetési tervezetet, 
végül a TTK HÖK költségvetését a saját 
Küldöttgyűlése is elfogadja. Természe-
tesen változtatásokat eszközölhet min-
den testület.

Alapszabály módosítása

Az előző Küldöttgyűlésünk meg-
változtatta az Alapszabályát. Egyelő-
re egyetlen változtatást eszközölt, a 
képviselő választást a tavaszi félévről 
áthelyezte az őszire. Erről már koráb-
ban beszámoltam, hogy az osztatlan 
tanárképzésben résztvevő hallgatók 
megfelelő érdekképviselete miatt ez 
a szükséges lépés. A változtatást a  
Dr. Rónay Zoltán, főtitkár úr már elfo-
gadta és az áprilisi Szenátus elé beter-
jeszthetőnek találta. Így már csak az 
EHÖK elnökségének kell jóváhagynia.

Ez volt az első lépés az Alapsza-
bály módosításban. A Küldöttgyűlés 
után összehívtam a tenni vágyókat, 
hogy folytassuk a módosítás hullá-
mát. Ennek eredményeképpen már 
elkészült a tanárképzési szakterület 
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Ezek történnek szakterületünkön...

Sziasztok! Pezseg az élet szakterületünkön. Nemrég volt 
egy közös barátság bulink a fizika szakterülettel, ami nagyon 
jól sikerült. Elkezdtük szervezni a félév BReKi programjait. 
Terveinkben van egy-két bevonó délután szervezése is, szóval 
nem unatkozunk.

Már most megragadom az alkal-
mat, hogy bárki, akinek kedve van 
betekinteni szakterületünk életébe, 
szívesen várjuk. Gyertek, hozzatok 
ötleteket, amivel még izgalmasabb 
hétköznapokat tudunk varázsolni az 
egyetemi életbe.

Mint már említettem, nagyon 
jól sikerült a március 27-i barátság 
bulink a fizikásokkal. Már 22 órakor 
meghaladtuk a 150 főt, összességé-
ben pedig 200 fő felett volt a vendé-
gek száma. A hellyel mindenki elé-
gedett volt. A buli hajnali 3 óra körül 
ért véget. Mindent összesítve a ven-
dégek jól érezték magukat, reméljük 
ezzel hagyományt teremtettünk.

Ami a BReKi programjainkat illeti, 
elkezdtük szervezni a tavaszi féléves 
eseményeket. Mindenképp lesz Ócsai 
Madárvárta, akár több alkalommal is 
(ez az érdeklődés mértékétől függ). 
Terveink között szerepel még a Hon-
véd kórház Pathológiai Osztályának 
és a Természettudományi Múzeum 
Antropológiai tárának meglátogatá-
sa. Minden ezekkel kapcsolatos infor-
mációt elküldünk nektek e-mailben, 
valamint szakterületünk honlapjára 
(http://biosz.elte.hu/), illetve facebook 
oldalunkra (https://www.facebook.com/
bioszakterulet) is kiteszünk. Itt is sze-
retném felhívni a figyelmeteket, hogy 
bárkinek van ötlete, terve, elképzelése 
bármilyen olyan programról, ami bio-
lógiai témájú, keressen fel bátran!

Mint  tudjátok,  szakterület i 
korrepetálásunk, a RuBiSCo (Ruti-
nos Biológia Szakterületi Korrepe-
tálások), szeptemberben indult el.  
Várjuk mindazon hallgatókat, akik-
nek szükségük van segítségre adott 
tárgyakból (Bevezetés a Biokémiába 
előadás, Molekuláris Biológia tárgyak, 
Genetikás tárgyak). Korrepetitoraink 
készen állnak és szívesen segítenek 
mindenkinek, aki szeretné. Korrepe-
tálásunkról is megtudhattok minden 
információt szakterületi honlapunk-
ról: http://biosz.elte.hu/ ?q=rubisco.  

Ha valakinek felkeltette az érdeklő-
dését és úgy érzi, hogy jól jönne neki 
egy kis korrepetálás, bátran írjon a 
rubisco()@ttkhok.elte.hu címre.

Magamról is szólnék pár szót. 
Eddig a Biológiai Intézeti Tanács 
delegáltja voltam. Ezek az ülések 
szerdánként 14 órakor kerülnek álta-
lában megrendezésre havi szinten. 
Azonban ebben a félévben tanul-
mányi elfoglaltságaim miatt nem 
tudok részt venni ezeken az ülése-
ken. Helyette a Kari Tanulmányi és 
Oktatási Bizottságba (TOB) delegált 
a TTK HÖK Küldöttgyűlése.

Ezek a TOB ülések általában 
havi egy alkalmat jelentenek, amik 
általában 1-2 órásak, attól függően, 
hogy milyen dolgokat kell éppen 
tárgyalni. Valamint részt veszek a 
Választmányban, ami a TTK HÖK 
heti döntéshozó szerve, mint bioló-
gia szakterületi delegált. Továbbá 
heti szinten válaszolok levelekre, 
amik hozzám érkeznek be és igyek-
szem szervezni a szakterülethez tar-
tozó programokat: BReKi, RuBiSCo, 
mentor elbeszélgetések stb.

Ha bárkinek bármi kérdése van 
az itt leírtakkal kapcsolatban, vagy 
csupán érdekelné valami a szakte-
rületről, írjon bátran a lent található 
e-mail címre.

Köszönöm, hogy elolvastad cik-
kemet.

Bohár Balázs
ELTE TTK HÖK

Biológia Szakterületi Koordinátor
bioszk@ttkhok.elte.hu

létrehozásához szükséges szöveg-
szerű javaslat, illetve a Szakterületi 
Bizottság ügyrendje is megszületett.  
A múlt héten a Hallgatói Önkor-
mányzat tisztségviselőinek szankcio-
nálását szigorítottuk, illetve elindult 
az ötletelés a képviselő választásról. 
Itt a probléma az, hogy az új szakte-
rület megalakulásával hogyan kell, 
vagy egyáltalán kell-e változtatni a 
képviselők számán. Több statisztikai 
adatot néztünk arról, hogy mennyi a 
szakterületek létszáma, és megvizs-
gáltuk, hogy milyen esetekben érné 
el vagy haladná meg a tanárképzési 
szakterület a többi szakterület számát.  
Egyértelmű, hogy az alapképzésre 
felvett hallgatók száma csökkent, kari 
szinten nagyjából 300 emberrel, viszont 
ennyi tanárt nem vesznek fel. Ebből 
következik, hogy ezek a szakterületek 
folyamatosan csökkenni fognak, de a 
tanárképzési szakterület viszont nem 
fog ilyen ütemben nőni. Azt néztük, 
hogy talán már egy év múlva sem az új 
szakterület lesz a legkisebb. A jelenlegi 
szabályozás szerint a legkisebb szak-
terület kap négy képviselőt és ha nála 
egy szakterület másfélszer nagyobb, 
akkor kap eggyel több képviselőt, és 
így tovább. A statisztikák szerint, ezt 
követve a 39 képviselő kerül be első 
körben a 42 fős Küldöttgyűlésbe.  
Így a kiosztandó helyek lényegesen 
csökkennének (a tavalyi hét hely 
háromra csökkenne), és a nincs esélye 
minden szakterületnek, hogy kapjon 
egy újabb képviselőt. Ha arányosan 
növelnék a Küldöttgyűlés méretét, 
akkor 48 képviselőre lenne szükség, 
amit viszont soknak ítéltünk meg.  
Ha a legkisebb szakterület csak három 
képviselőt kapna első körben, hogy 
több kiosztandó hely legyen, akkor a 
Szakterületi Bizottságok kerülnének 
veszélybe. Egy három fős bizottságnak 
szintén nem láttuk túl sok értelmét.  
A következő üléseink alkalmával ezen 
problémát fogjuk körbejárni.

A további Alapszabály módosítási 
hullám a Választmány és a Küldött-
gyűlés ügyrendét érinti, illetve a hivat-
kozások javítását.

A honlapunkon találtok egy nap-
tárat, ahol szerepelnek az üléseink, ha 
bármelyik érdekelne Titeket bátran 
gyertek el!

Kovács Fanni
ELTE TTK HÖK

Elnök
elnok@ttkhok.elte.hu 
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A felsőéves felvételi
Mit tehetek, ha kollégista szeretnék lenni?

Vidéki vagy nagyvárosi, közel s távol lakó egyetemisták buda-
pesti lakhatásának egyik lehetséges megoldása a kollégium. Ha nem 
vagy még kollégista, de szeretnél az lenni, vagy jövőre is élveznéd a 
kolis életet, itt az idő a jelentkezésre! 

A 2014/2015-ös tanévre az ELTE 
Egyetemi Kollégium tagkollégiuma-
iba 2014. április 7-én reggel 8 órakor 
kezdődik meg a jelentkezés az igazo-
lásfeltöltéssel, és a türelmes várako-
zással a várva várt eredményre. A fel-
vételi kérelmeket 2014. április 22. este 
6 óráig lehet leadni! Az eredményről 
minden pályázót 2014. május 5-én 
e-mailben értesítenek.

De hogyan is működik ez ponto-
san? A felsőéves felvételi eljárásban 
a kollégiumi férőhely odaítélésének 
szempontjai a szociális rászorult-
ság, a tanulmányi eredmények, az 
állandó lakhely Budapesttől való 
távolsága, a kiemelkedő tanulmá-
nyi, sport- és közéleti többletpon-
tok. A felvételi kérelmek kizárólag 
elektronikus úton nyújthatók be az 
EKIF – Egységes Kollégiumi Infor-
mációs és Felvételi Rendszer – felü-
letén keresztül, azaz a kollegium.elte.
hu weboldalon. A bejelentkezéshez 
elengedhetetlen a Neptunban hasz-
nált azonosító (Neptun-kód), illet-
ve első bejelentkezéskor szükséges 
a jelszó kérése (ez nem egyenlő a 
Neptunban használt jelszóval, a hon-
lapon kell hozzá regisztrálni a meg-
felelő adatok kitöltésével).

Miután kitöltöttétek a jelent-
kezési űrlapot, a csatolandó igazo-
lások listájával találjátok szembe 
magatokat. Ez szintén elektronikus 
úton történik, szkennerrel vagy 
fényképezőgéppel kell az igazolá-
sokat digitalizálni, majd feltölte-
ni az „Igazolások” menüpontba, 
végül csatolni magához a kérelem-
hez. Figyeljetek a pontosságra és az 
olvashatóságra, ezzel is gyorsítjátok 
pályázatotok elbírálását! Segítség-
kérés esetén rendelkezésetekre áll-
nak a kollégiumi diákbizottságok, 
akár szkennelésről, fényképezés-
ről vagy magáról a feltöltésről van 
szó. A kérelmeket egy pontrendszer 
alapján bírálják el, melyet az ELTE 
Kollégiumi Hallgatói Önkormány-

zat határozott meg, és mely elérhe-
tő a kollegium.elte.hu weboldalon.  
Maga a felvételi ügyrend szintén 
interneten elérhető, javaslom az 
elolvasását, egyrészt önmagatok 
ellenőrzésére, másrészt sok hasznos 
információ megtudható belőle (pél-
dául előre kiszámolhatjátok leendő 
pontjaitokat, így már lehet kalkulál-
ni a bekerülési esélyekkel is).

A felvételi eljárásban résztvevő 
hallgatókat a Felvételi Bizottság az 
ügyrendben szereplő pontrendszer 
alapján rangsorolja, majd a ponthatár 
meghúzásával dönti el, mely hallga-
tók jogosultak kollégiumi férőhelyre. 
Ezt a ponthatárt a férőhelyek irány-
számának és a jelentkezett hallgatók 
számának függvényében állapítják 
meg. Szúrópróba szerű ellenőrzések 
az igazolások terén előfordulhat-
nak, ezt a diákbizottságok intézik 
az eredeti igazolások bekérésével.  
A jelentkezés során lehetőség van 
megjelölni három, a hallgatónak 
szimpatikus kollégiumot, de ez a 
prioritás nem kötelező érvényű 
a Felvételi Bizottságra nézve (elő-
fordulhat, hogy olyan kollégiumba 
történik az elhelyezés, ami nem lett 
megjelölve).

Hiánypótlásra is van lehető-
ség, szintén a fenti felületen, illet-
ve e-mailben is kaptok értesítést az 
esetleges orvosolandó problémákról 
(ne feledjétek, érvényesíteni ekkor 
is kell!). A sikeres felvételit követő-
en az alább felsorolt kollégiumokba  
költözhettek:

ADK: 12 320 Ft,
DUK: 10 320 Ft,
KCSSK: 15 320 Ft;

NUK: 9 320 Ft
NFK: 12 320 Ft,
VUK: 9 320 Ft,
Bérelt kollégium: 10 320 Ft,
Szakkollégiumok: 12 320 Ft.
A Hallgatói Jogorvoslati Bizott-

sághoz az esetben kell fordulni, ha 
a kérelem elutasításra került. Erről 
részletes tájékoztatást fognak kapni 
az érintettek e-mailben az elutasító 
határozat mellékleteként.

Fontos, hogy a jelenleg alapkép-
zésben (BA, BSc) diplomázó, követke-
ző félévben tanulmányaikat mester-
képzésben folytató hallgatók a jelent-
kezésüket az elsős (MA, MSc) felvételi 
eljárás során kell leadniuk. 

Természetesen a kollégiumi férő-
helyek száma véges, nem minden-
ki kerülhet be, de ilyenkor sem kell 
csüggedni. A várólistára való jelent-
kezéssel egy folyamatosan ellenőrzött 
listára kerül fel a hallgató, melyről az 
üresedő kollégiumi helyek számának 
függvényében kerülhetnek be a jelölt 
kollégiumba a diákok. A várólistára 
jelentkezhet mindenki, akinek felvé-
teli kérelmét elutasították, lemaradt a 
jelentkezésről vagy kicsúszott a határ-
időből. A jelentkezés módja szin-
tén elektronikus, a kollegium.elte.hu  
a használandó felület és a szükséges 
igazolásokat ugyanúgy kell feltölte-
ni és csatolni, mint a korábbi jelent-
kezési időszakba (mindent újra, a 
rendszer automatikusan nem tesz fel 
a várólistára és nem tölti fel helyet-
ted a papírokat). Fontos, a várólis-
tára folyamatosan lehet jelentkezni, 
a félév során bármikor benyújtható 
a kérelem. 

A kollégiumi elhelyezés tíz 
hónapra szól, a sikeres felvételivel 
az egész tanévre (tavaszi és őszi félév 
is!) elnyeri a hallgató a férőhelyet, 
tehát az őszi félév regisztrációs heté-
nek első napjától a tavaszi félév vizs-
gaidőszakának utolsó napjáig tart ez 
az intervallum. A kollégiumba való 
beköltözést/kiköltözést az adott kol-
légium Diákbizottsága intézi, problé-
ma esetén bátran forduljatok hozzá-
juk kérdéseitekkel!

Kollégistának lenni jó, egy élmé-
nyekkel, bulikkal és sok-sok tanulással 
teli élet! Ha a jelentkezéssel, vagy bármi, 
kollégiumot érintő üggyel kapcsolatban 
problémád merülne fel, keress bátran!

Kiss Zsóka 
Kollégiumi biztos 

kollbiz@ttkhok.elte.hu
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Sport szekció
Tartalmas hétvégét zártunk, ami a 

félév hátralevő részében megkönnyíti 
a munkánkat.

Az EHÖK vezetőképzőjén a ren-
dezvényekért, gazdaságért és sportért 
felelősök voltunk együtt, hogy egy-
mást megismerjük. Én sportbiztosként 
a TTK HÖK-öt képviseltem.

A legfőbb cél az volt, hogy e három, 
sok ponton kapcsolódó szakterület 
kari képviselői olyan szakmai képzés-
ben részesüljenek, amely segítségével 
jobban, könnyebben, hatékonyabban 
lehet elvégezni a munkánkat. A leg-
több szekció valamilyen dokumentum, 
projekt, megoldásra váró feladat alap-
jait fektette le.

A sport szekció csekélyebb lét-
számban volt jelen, azonban így is 
vannak eredményeink, több témát 
sikerült átbeszélnünk, és képbe kerül-
tünk (én azért már tapasztaltam), hogy 
mennyire nehéz hosszabb ideig tartó 
munkát véghezvinni úgy, hogy közben 
nap, mint nap keresnek meg hallgatók 
különböző problémákkal. Hiszen az 

aktuális sportnapokon, sportprogra-
mokon kívül ott vannak a sportösz-
töndíjasok, az általános tesi kurzusok, 
amikkel az EHÖK sportügyi referense, 
Karvaly Márton foglalkozik. Ahhoz, 
hogy gördülékenyebben működjön 
adott esetben a problémamegoldás, 
az összes kar sportfelelőse fog jobban 
bekapcsolódni ebbe a folyamatba: a 
sportösztöndíjasok munkájának figye-
lemmel kísérése is feladatom lesz majd. 
Ezen kívül több téma is napirenden 
volt: Sportiroda hálózat és sportpont 
program, gólyatáborok, kari sportna-
pok, sportösztöndíjas rendszer, kari és 
rektori sportpályázatok, ösztöndíjak. 

Az egész napos szekciómunkára 
délután csatlakozott Simon Gábor, a 
BEAC ügyvezető igazgatója, hogy 
elmondja a legfontosabb tudnivalókat 
az egyetemi sportélet alakulásáról. A 
Sportiroda hálózat megalakulásáról 
és a Magyar Egyetemi- és Főiskolai 
Sportszövetség által nyújtott Sport-
pont pályázatról tájékoztatott minket. 
A soron következő sportnapok (TÓK, 
Bárczi, ÁJK) is szerepet kaptak, hiszen 
a BEAC szervezésében zajlik csaknem 

Hogyan költsünk szabályosan?
Beszámoló az EHÖK Vezetőképzőjéről

Április elején volt alkalmam részt venni egy EHÖK Gazdaságis 
Vezetőképzőn. Felmerülhet bárkiben: miről is szól egyáltalán egy 
ilyen képzés? Bizonyára sokaknak van elképzelése, de előrebocsá-
tom: jelen esetben a Hallgatói Önkormányzat gazdálkodásában 
elkerülhetetlennek látszó paradigmaváltásról.

Gyakran illetik kritikával a hallga-
tói önkormányzatiságot átláthatatlan 
gazdálkodási szokásai miatt. Ezen fel-
vetések mögött lévő közös gondolat 
– úgy vélem – teljesen szilárd alapo-
kon nyugszik: egy állami pénzekből 
működő szervezet esetén abszolút 
minimális elvárás a transzparens, 
mindenki számára világos gazdálko-
dás. Meggyőződésem, hogy bármely 
kifizetés könnyen ellenőrizhető kell 
legyen az egyetem bármely polgára 
számára: ez a felelősségteljes választás 
és a érdekképviselet egy alappillére. 
Többek között ezek szellemében zajlott 
a munka a karok gazdasági tisztségvi-
selőinek részvételével április 4-6 között 
megrendezett – egyébként meglehe-
tősen oldott hangulatú – szakterületi 

vezetőképzőn, Dömsödön. Az EHÖK 
és a részönkormányzatok álláspontja 
szerencsére nagyon kompatibilisnek 
mutatkozott, így kimondottan konst-
ruktívnak jellemezném ezt a pár napot.

Belekezdtünk a Gazdálkodási 
Szabályzat újraírásába. Cél egy olyan 
szigorúan betartandó szabályrendszer 
kidolgozása, amely tökéletesen megfe-
lel a felsőbb szabályzatoknak és képes 
megfelelően regulázni a HÖK önálló 
gazdálkodását. A HÖK költségveté-
séről érdemes tudni, hogy önálló gaz-
dálkodási szervezeti egység kizárólag 
az EHÖK, és a részönkormányzatok  
(8 Kar, KolHÖK), illetve a közpon-
ti egység közötti felosztás eddig tár-
gyalásos úton valósult meg. A felosz-
tás átláthatóságának megteremtése 

érdekében felmerült javaslatként egy 
forrásallokációs számításos modell 
kidolgozása;  vagyis nagyjából egy 
olyan eljárás vagy pontrendszer 
rendszeresítése, ami valamennyire 
automatizálhatná ezt a folyamatot. 
A költségvetés kidolgozásáért felelős 
Gazdasági Bizottságnak (gazdasá-
gi tisztségviselőkből álló testület) is 
elkészítettük vázlatosan az ügyrend-
jét, ami hivatott megszabni az ülések 
menetét, rendszerességét és valameny-
nyi döntéshozatali mechanizmust. 
Ebben nagy figyelmet fordítottunk a 
fékek és ellensúlyok rendszerére, hogy 
minél kevesebb visszaélésre legyen 
lehetőség (például a Bizottság elnö-
kének távolmaradása, az ülések össze 
nem hívása, stb.). Szintén a transz-
parencia fényében tisztáztuk, hogy 
a részönkormányzatok tisztségvise-
lőinek szöveges indoklással ellátott 
negyedéves beszámolókat kell készí-
teni, hogy bárki számára nyilvánvaló 
legyen: mennyit, mire és miért. Mint 
képviselő úgy látom: ha egy TTK-s 
hallgató ezekre a kérdésekre keresi 
a választ, a mi karunkon azért elég 
szerencsés helyzetben van. 

Hoksza Zsolt
ELTE TTK HÖK

az összes kari sportnap. A legfőbb elő-
relépés a sportösztöndíjas rendszer 
átalakításában volt, amin a következő 
hetekben még dolgozunk, hogy a leg-
megfelelőbb pályázati kiírás szülessen 
meg. Ugyanez a helyzet a Rektori sport-
pályázattal kapcsolatban, amire szin-
tén bárki pályázhat hamarosan. A kari 
ösztöndíjakról is beszéltünk, melyik 
karon hogyan működik (nálunk egy-
szeri és rendszeres sportösztöndíj van), 
és hogyan kellene változtatni, hogy az 
korrekt legyen minden szempontból. 

Alapvetően hasznosan telt a hét-
vége, még a közbeszerzésről is tájé-
kozódtam, miként működik, és jó 
volt megismerni a többi szakterület 
felelőseit, hiszen a sporthoz elég szo-
rosan kapcsolódik a rendezvényes 
munkája, de a gazdaságisokkal is 
akad olykor elintézésre váró feladat. 
Az ismerkedés csúcspontja természe-
tesen a játékos vetélkedő volt, ahol 
mi sportosok szerintem nagyon jól és 
kreatívan teljesítettünk.

Zakariás Barbara
Sportbiztos

sportbiz@ttkhok.elte.hu
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Open Access
A TTK Kari Könyvtár cikksorozata

A tudományos eredmények közzétételének két alapvető, ma 
még egymással versenyző modellje van. A régebbi az előfizeté-
ses rendszeren alapuló folyóiratokban, kiadóknál való megje-
lentetés. Az újabb, az Open Access (OA), vagyis nyílt hozzáférést 
biztosító eszközökön történő publikálás.

A nyílt hozzáférés definícióját 
2001-ben a Budapesten tartott OA 
találkozón így határozták meg: „..az 
interneten keresztül megvalósuló szabad 
elérés, lehetővé téve bármely felhasználó 
számára az olvasás, letöltés, másolás, 
terjesztés, nyomtatás, keresés vagy lin-
kelés, szoftverrel való feldolgozás lehe-
tőségét pénzügyi, jogi vagy technikai 
akadályok nélkül”.

Számos érv szól az OA moz-
galom mellett. A nyílt hozzáférés 
esélyegyenlőséget biztosít, nagyobb 
láthatóságot és idézettséget nyújt 
a kutatók és az intézmények szá-
mára. A cikkeket többen olvassák, 
jobban hasznosulnak, az első idé-
zetek hamarabb érkeznek rájuk.  
A szabadon hozzáférhető tudományos 
tartalmakat többször idézik. Általában 
a szerző a teljes szerzői jogo-
kat magának tartja meg.

A nyílt hozzáférés fon-
tos csatornái a szerzők, 
kutatócsoportok saját hon-
lapjai, a kutatási területen-
ként szerveződő preprint-
archívumok (tematikus 
repozitóriumok). Ezeken 
kívül az egyetemi, intéz-
ményi  repozi tór iumok 
(ha bevett lajstromokban 
szerepelnek, akkor Google Scholar 
megtalálja a bennük tárolt cikkeket), 
valamint az elektronikus, lektorált 
tudományos Open Access folyóiratok, 
alternatív e-periodikák.

Az OA-nek a mai gyakorlatban 
három modellje működik: az arany 
út, a zöld út és a hibrid modell.

A zöld út az önarchiválás (self-
archiving). Ez történhet intézményi, 
vagy szakterületi repozitóriumban, 
illetve saját honlapon. Ha a szerző a 
művet már publikálta hagyományos 
módon, akkor a kiadói politikától 
függ, hogy cikkének mely változa-
tát archiválhatja így (kiadói változat, 
preprint vagy postprint). Az egyes 
kiadók szerzői jogi szabályozásának 

a SHERPA RoMEO adatbázisban 
lehet és érdemes utánanézni, ha nem 
akar emiatt jogi vitákba keveredni.

Az arany út, amikor többnyire 
a szerzőknek kell publikálási díjat 
fizetniük azért, hogy megjelenjenek. 
Az elérés ingyenessége ugyanis nem 
mehet a szakmai minőség ellenőrzé-
sének rovására. Ezekben az átlagos 
publikálás díja 900 $, amit állami, 
egyetemi, illetve pályázati források-
ból igyekeznek előteremteni.

A hibrid modellt a hagyományos, 
kereskedelmi alapon működő kiadók 
alkalmazzák mostanában. Ez azt jelen-
ti, hogy a szabad hozzáférés megvált-
ható az amúgy előfizetéses folyóirata-
ikban. Ez az összeg általában többszö-
röse, mintha az arany utat választanák 
(nem ritkán 2-3 ezer $/cikk).

Van már a szabad hozzáférésű 
folyóiratoknak nyilvántartása is, a 
DOAJ-nek rövidített Directory of 
Open Access Journals, ami mindenfé-
le szakterületen és nyelven megjelenő 
kiadványok adatait gyűjti. Jelenleg  
9 709 szakmailag bírált nyílt hozzáfé-
résű folyóiratot tart nyilván, amiből 
29 Magyarországon jelenik meg.

A repozitóriumok listája pedig az  
OpenDOAR (The Directory of Open 
Access  Repositories), valamint a ROAR 
(Registry of Open Access Repositories) 
oldalakon tekinthető meg.

A  m o z g a l o m  t ö r t é n e t é n e k 
néhány állomása:

1991: A kezdetek. Paul Ginsparg 
(Los Alamos National Laboratory) 

létrehozta az arXiv szervert, ahol 
a fizika tudományi publikációk 
preprint változatait szabadon hoz-
záférhetővé tette.

1999: Open Access Initiative 
(OAI). Megállapodtak a webes tar-
talmakhoz való hozzáférés szab-
ványaiban (Protocol for Metadata 
Harvesting – PMH).

2001: PLos (Public Library of 
Science Initiative) nyílt levele. Cél-
ja, hogy a csak pénzért hozzáférhető 
tudományos folyóiratokban megje-
lent tanulmányok az első közlés után 
fél év elteltével ingyenesen a köz ren-
delkezésére bocsáthatók legyenek.

2001: Budapest Open Access 
Initiative (BOAI). Megfogalmazták 
az OA alapelveit. 

2003: Berlini Nyilatkozat aláírá-
sával közel 300 kutatási intézmény és 
egyetem kötelezte el magát hivatalo-
san is a nyílt hozzáférés mellett.

2010-től az MTA doktora foko-
zatot  elnyerők dolgozatai  sza-
badon elérhetőek az MTA egyik 
repozitóriumi gyűjteményében a 
Real-d-ben.

2013: a Magyar Tudományos Aka-
démia létrehozta a Magyarországon 
végzett kutatások eredményeinek 

szabad hozzáférésű publi-
kálását támogató alapot.

2013-tól a nemzeti fel-
sőoktatásról szóló törvény 
szerint a PhD dolgozatok 
nyilvánosak, és a Magyar 
Tudományos Művek Tára 
(MTMT) adatbázison keresz-
tül elérhetőek kell, hogy 
legyenek.

Nyílt hozzáférést ír elő 
kutatói számára a Magyar 

Tudományos Akadémia és a támo-
gatott pályázatok résztvevőivel 
szemben szintén ez az elvárása az 
OTKA-nak.

Pécsi Éva

források:
Bánhegyi Zsolt: Nyílt Hozzáfé-

rés Kezdeményezés (Open Access 
Initiative) – Kitekintés és körkép. In: 
Tudományos és Műszaki Tájékozta-
tás. 2003. 50. évf. 6-7. sz. p.236-249. 
[online] [2013.06.13.]

Holl András: Nyílt hozzáférés 
a tudományos szakirodalomhoz − 
hazai fejlemények. In: Magyar Tudo-
mány. 2010. 171. évf. 1. sz. p.58-61. 
[online] [2013.06.13.] 
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Modern lakó-közösség építés

Horváth Gáspárral, és Szabó Dáviddal, a Miutcánk.hu két kivitelező-
jével és ötletgazájával beszélgettem. Pont az interjú után mutatkozott be 
nekem egy kedves szomszéd nénim, ugyanis senkit sem ismer a házunk-
ban. Ha átérzitek a szituációt, nektek is jól jöhet ez az új kezdeményezés.

Kinek az ötlete volt a Miutcánk.hu?

Sz. D.: Az én fejemből pattant ki. 
Annyi előzménye volt, hogy előtte sokat 
jártam le nagyszüleimtől kérni szöget, 
uzsonnát, uzsonnára valót. Keresztanyu-
kám is mellettünk lakik és sokat segít 
nekünk: ha elutazunk, akkor a kutyá-
kat eteti helyettünk stb. Elkezdtem azon 
gondolkodni, hogy más emberek is, 
akiknek nem laknak a szomszédságában 
a rokonai, hogyan juthatnának hozzá 
ilyesmi segítséghez. Nem találtam sem-
mi létező opciót, és ekkor ugrott be, hogy 
indíthatnánk egy ilyen közösségi oldalt. 
A másik, ami miatt azt gondoltam, hogy 
szükség van erre, hogy teljesen el van-
nak hidegülve egymástól az emberek. 
Nem, vagy nehezen ismerkednek, és a 
szomszédjukat sem ismerik. Én Őrme-
zőn lakom 11 éve, és gyakorlatilag nincs 
semmiféle kapcsolati hálóm. Ezen szeret-
nék változtatni. Szerintem sokkal jobb, 
ha köszönünk egymásnak, ha tudunk 
esetleg együtt kosarazni, és igazából ez 
csak rajtunk múlik, senki nem gátol meg 
abban, hogy ezt ne tegyük. Voltam az 
árvíz idején önkénteskedni és láttam, 
hogy az emberek nagyon szeretnek segí-
teni, és már annyian voltunk kint, hogy 
nem is maradt munka. Erről az jutott 
eszembe, hogy miért nem élhetnénk így 
mind a 365 napon? Miért kell ahhoz baj, 
hogy össze tudjunk tartani? Ott volt erre 
példaként a vörösiszap katasztrófa, a 
tavalyi március 15. környéki nagy hava-
zás, és most az árvíz. Miért kell mindig 
egy nagy katasztrófa ahhoz, hogy kimu-
tassuk, hogy összetartóak tudunk lenni?

Hogy fog pontosan kinézni ez az oldal?

H. G.: A Miutcánk.hu egy olyan oldal 
lesz, ahol megadod a lakcímedet, és ekkor 
akikkel egy helyen laksz, azokkal egy 
közös felületre kerülsz. Innentől kezdve 
részben a felhasználóra van bízva, hogy 
mit csinálhat, illetve adunk tanácsokat, 
ötleteket, hogy hogyan lehet ezzel pénzt, 
időt spórolni. Tehát, ha van lehetőségem, 
hogy elérjem a szomszédokat, akkor pél-

dául utazhatok velük együtt suliba, akár 
biciklivel – ami tök mókás –, akár kocsi-
val, ami együtt olcsóbb. Ezen keresztül 
lehet találni angol tanárt, vagy olyat, aki 
bioszból korrepetál, vagy bármit.

Ki a célcsoportotok?

H. G.: Azok az emberek, akiknek van 
szomszédjuk, és internetük. Azt gondol-
juk, hogy ez szinte mindenkire igaz, de 
első körben a velünk nagyjából egy idősek 
fogják használni, tehát az egyetemisták, 
akik nyitottak az ilyesmire. Ezután már 
használják a szüleik, meg a szomszédaik, 
meg a nagyszüleik, meg majd a gyere-
künk… Az is jó lehet, ha a nagyszülők 
használják: egy csomó embernek nincs a 
közelben a nagyszülője, így lehet, hogy 
csak Békéscsabára leutazva tud almás 
pitét enni. A nagyszülőnek pedig lehet, 
hogy épp Londonban van az unokája, 
tehát ezeket az embereket is össze lehetne 
kötni. Tényleg szeretnék almás pitét enni 
a szomszéd néniknél!

Mit tudsz te ezért majd cserébe adni 
nekik? Beszélgetsz velük?

H. G.: Elmegyek a boltba és veszek 
neki 20 kg krumplit, ami egy idős néni-
nek 20 kör lenne. Nekem biciklivel pedig 
egy. Vagy kicserélek neki egy lámpaégőt.

Sok kollégiumban működik ehhez hasonló 
rendszer, csak Facebook csoport formájában. 
Érdemes lesz nekik átváltani a Miutcánkra?

H. G.: Persze. Az eddigi rendszerük-
nek alapvetően az előnye, és egyben hát-
ránya, hogy a Facebookkal össze van köt-
ve. Hogyha sokan használnak egy ilyen 
csoportot intenzíven, akkor egy idő után 
viszonylag nehéz átlátni a dolgokat, ezért 
nagyjából havonta felteszik ugyan azokat 
a kérdéseket, mert az egész nem kereshe-
tő jól vissza. Ha ugyanezt a Miutcánkon 
keresztül intéznék, akkor könnyebb len-
ne. Mi alapvetően kategóriákba sorolnánk 
a szívesség kéréseket, illetve a felajánláso-
kat. Ezután lehet tudni, hogyha én bulizni 
akarok - a kollégiumi példánál maradva – 
akkor a sörözés témában keresek, és nem 

fog érdekelni, hogy kinek milyen házi 
feladata van, vagy kitől lehet segítséget 
kérni a tanulásban. Míg, ha nekem gyors 
leadás vagy zh előtt segítségre van szük-
ségem, akkor a tanulás témakörökben 
keresek, én nem arra vagyok kíváncsi, 
hogy ki milyen meccset néz. A facebook 
csoportok nincsenek szegmentálva.  
Így vagy az van, hogy senki nem hasz-
nálja, vagy túl sokan, és akkor nem haté-
kony. Mindenképp elindítanánk kolikban 
is, mert ott lelkes fiatalok, egyetemisták 
laknak, és ez mindenképp egy jó tanuló 
pálya nekünk is.

Mikor fog elindulni?

Sz. D.: Regisztrálni már most is lehet, 
de lesz egy komolyabb előregisztráció, 
április-május elejére tervezzük. A most 
következő nagy generál meetingen fog 
előjönni az a dátum, amikortól tesz-
telhető lesz a prototípus. Fontos, hogy 
nem fogja mindenki rögtön megkapni, 
mert nem szeretnénk azt, hogy vannak 
nagyon lelkes regisztrálóink, akiknek 
nagyon tetszik, de abban a lokációban 
kevesen vannak. Csak akkor indítjuk 
el a szolgáltatást az adott térségben, 
ha elegendő érdeklődőt találtunk. Így 
kicsit meg tudjuk akadályozni, hogy 
az embereknek első körben elmenjen 
a kedvük, amiért nincs kitől segítséget 
kérni vagy adni.

Mit tanácsoltok annak, akinek támad 
egy bármilyen témájú ötlete, amit szívesen 
megvalósítana?

H. G.: Csinálja meg.
Sz. D.: Hinni kell benne, és egyszerű-

en élvezze a munkát, szedje össze magát, 
ne féljen a társaktól. Mondja el minél 
több embernek, kérje ki a véleményü-
ket, és menjen el startup rendezvényekre. 
Tényleg kezdjen neki, szerezzen társakat, 
induljon el versenyen és generáljon egy 
energiát, ami által elindul ez az egész, 
és ne gondolkodjon, hogy hogyan lesz 
ebből pénze, meg milyen lesz a dizájn, 
csak kezdjen neki!

Vörös Éva
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Terítéken a rovarevés
Ízeltlábúak a tányérodon

Egyes országokban komoly hagyománya van a rovarok fogyasz-
tásának, mi európai emberek mégis irtózunk már annak gondo-
latától is. Amellett, hogy bizonyos rovarfajták igazán különleges 
kulináris élményt nyújthatnak, az ENSZ szakértői szerint az éhezés 
problémája is enyhülne, ha az éhező világban élők tápértékben 
gazdag rovarfajokkal pótolnák a szervezetükből hiányzó fehérjét.

Serpenyőben sült, fűszeres sáska

A rovarfogyasztás tudományos 
neve az entomophagia, amelyet már 
a rendszertanilag más kategóriába 
sorolt fajokra is kiterjesztettek, úgy, 
mint a skorpiók és pókok. Afrika, 
Ázsia, és Latin-Amerika lakosai szá-
mára egyáltalán nem idegen elkép-
zelés, hogy éhségük csillapítása 
érdekében rovarokat is megegyenek. 
Étrendjükben rengetegféle rovar sze-
repel, fogyasztásuk ugyanúgy beépült 
a hétköznapokba, mint az európai kul-
túrákban elfogadott haszonállatoké. 
Az ősi időkben, ez a szokás minden 
bizonnyal fontosabb szerepet töltött 
be a vadászó-gyűjtögető elődeink 
mindennapjaiban, azonban ma a leg-
több helyen csupán gasztronómiai 
kuriózumnak számítanak.

Érdekes módon a Mózes köny-
vében leírt sáskacsapás ellenére 
az érintett vallások, a judaizmus, 
a kereszténység és az iszlám is 
engedélyezik bizonyos sáskafajok 
fogyasztását. A jóváhagyott, sivatagi 
sáskák meghökkentően nagy meny-
nyiségben tartalmaznak fehérjét, 
ugyanis fehérjetartalmuk magasabb, 

mint bármely marhahúsé, ellenben 
rendkívül kevés a zsírtartalmuk.

Trópusi, szubtrópusi kultúrák-
ban a rovarok nyers állapotban tör-
ténő bekebelezése sem jelent gondot. 
Afrikában az esős évszak kezdete-
kor, a rovarok rajzása idején terme-
szeket fogyasztanak nagy mennyi-
ségben. Tanzániában, a Malawi-tó 
környékén az árvaszúnyogokat 
gyűjtik be, Ausztráliában pedig a 
mézesbödönhangyák rejtekét hajku-
rásszák a bennszülöttek.

Kollektív undor
De miért is idegenkedünk mi, euró-

paiak annyira a szűrős ízeltlábúaktól? 
Két okból tartunk igazán a rovarevés-
től. Egyrészt az emberek tudatalatti-
jában megbújó, nem feltétlenül indo-
kolatlanul rejlő iszony miatt a legtöbb 
ízeltlábúnak már a látványától is a falra 
mászunk. Másrészt az emberek nagy 
része nem tartja elég higiénikusnak az 
apró ízekből álló, esetlegesen rücskös 
kitinpáncélú, így kevésbé jól tisztítható 
rovarok fogyasztását.

A tudatalatti félelemnek – amel-
lett hogy egy sáska nem feltétlenül 
ínycsiklandó külsejű –, egyik oka 

lehet az ismeretlen-
től való viszolygás. 
Valljuk be, egyálta-
lán nem ismerjük a 
rovarokat! Ez nem is 
csoda, hiszen a becs-
lések szerint a rovar-
fajok száma három, de 
akár harminc millió is 
lehet. Igazság szerint 
a legtöbben nem tud-
ják megkülönböztetni 
a darazsat a méhtől, 
a sáskát a szöcskétől, 
vagy pedig a szitakö-
tőt a hangyalesőtől. 
Mivel nem ismerjük 
fel az adott rovart, 

így nem tudjuk, hogy kell-e igazából 
tartanunk attól, hogy megcsíp, vagy 
belénk döfi a fullánkját, az egzotikus 
fajokról más nem is beszélve. Észre-
vehetjük azt is, hogy a pillangókat 
örömmel csodáljuk, és nem ugrunk 
ki a bőrünkből akkor sem, ha a tenye-
rünkre szállnak. A lepkék lárvájával, 
a hernyóval azonban már más a hely-
zet, pedig közöttük is megtalálhatóak 
szemet gyönyörködtető példányok.

Az undor kivédésére a hollan-
diai Wageningen Egyetem szakértői 
azzal a megoldással rukkoltak elő, 
hogy különféle biotechnológiai eljá-
rásokkal rovarsejteket hoznak létre. 
Ezek a tisztának tartott rovarfehér-
jék száríthatóak, így hozzáadható-
ak péksüteményekhez, vagy pedig 
rovarburgerré formázhatóak.

Világélelmezési újítás
Vannak a világon olyan vidékek, 

ahol az emberek egyenesen rászo-
rulnak a rovarok kínálta kiaknázat-
lan fehérjeforrásra. A fogyasztható 
rovarok, lárvák és bábok szárazanyag 
tartalomra számított fehérjetartalma 
átlagosan 30-75%-ra tehető, zsírtar-
talma pedig 5-60% körül mozog.  
A rovarokban található fehérjék ami-
nosav-összetételét leginkább a mar-
hahúséhoz hasonlítják, ráadásul a 
táplálkozási szakértők szerint a rova-
rok fogyasztása jóval egészségesebb, 
mint a vöröshúsoké.

Kutatások azt is kimutatták, hogy 
azonos mennyiségű tücskök és sás-
kák fogyasztása akár még táplálóbb is 
lehet, mint a sertés- vagy marhahúsé. 
Ásványianyag- és vitamintartalom 
szempontjából is kiváló választás-
nak bizonyulnak. A mézelő méh lár-
vája közel tízszer annyi D-vitamint 
rejt magában, mint a tőkemájolaj,  
A-vitamin tartalma pedig többszörö-
se a tojássárgája értékeinek.

Nem csoda tehát, hogy a FAO sze-
rint a rovartenyésztés megoldása lehet 
az élelembiztonság megvalósításának. 
Jelenleg a rovarokat főként erdőkből 
gyűjtik be, a rovargazdálkodás egy-
előre csak családi vállalkozásokra 
terjed ki, azonban a fellendüléshez 
gépesítésre lenne szükség.

Mindezek után bátran kijelent-
hetjük, hogy a rovarokra az embe-
riség táplálékellátásában kardinális 
szerep vár, főként az éhségövezetben 
élők tekintetében.

Béki Virág
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A keserű anyagok jelentése

Rengetegen vagyunk, akik nem szeretjük a keserű ízeket, főképp 
így vannak ezzel a gyerekek. Csak nagyon kevés olyan részben kese-
rű anyag/élelmiszer van – citrusfélék, kávé, tonik, sör stb. – amelyet 
felnőttként kedvelünk. Azon vajon elgondolkoztatok már, miért 
lehet ez? Most cikkünkből megtudhatjátok.

Keserű íz érzékelése
Akire azt mondjuk, hogy „citromba 

harapott”, az valamiért kellemetlen, rosz-
szalló arckifejezést vág. Magyarul a kese-
rű, fanyar ízekhez nem társítunk jó vagy 
kellemes érzéseket, nem igazán szeretjük 
azokat, és ez természetesen nem vélet-
len. A keserűség sokszor veszélyt, mér-
gező anyagokat jelez szervezetünknek 
ízlelőbimbóinkon keresztül. Elég, ha 
csak a gyógyszerekre gondolunk.

Az íz érzete maga az említett 
ízlelőbimbókon elhelyezkedő kese-
rű-receptoraink által keletkezik.  
Ezek a fehérjék úgynevezett kapcso-
lóként funkcionálnak: a felvett inger, 
vagyis a keserű anyag hatására válasz-
ra késztetik a sejtet. Ilyenféle ízlelő-
bimbónkból található a legkevesebb 
nyelvünkön a többi ízhez képest, azok 
is a nyelv hátsó, garat felé eső részén. 
Korábbi vizsgálatok szerint azonban 
25-féle keserű-receptor létezik, ame-
lyek által akár 550 különböző kémi-
ai anyagot/molekulát érzékelhetünk 
keserű ízűnek. Újabb német kutatások 
szerint több mint tízezer ilyen anyag is 
létezik. Maga az érzet azonban mindig 
ugyanolyan, azaz csak egyféle keserű 
létezik számunkra.

Igaz ugyan, hogy ebből az ízlelő-
bimbóból van a legkevesebb aránylag, 
de meg kell jegyezni, hogy egyénen-
ként eltérő lehet ezek száma és a keserű 
ízhez való viszonyulás. Müller Viktor 
evolúcióbiológus elmondása szerint 
például „Általános igazság, hogy minél 
több az étrendjében a növény, annál több-
féle keserű-receptora van az adott állatnak. 
A kizárólag hússal táplálkozó palackorrú 
delfinnek például nincs is keserű-recepto-
ra”. Beláthatjuk tehát, minél nagyobb a 
szükség a keserű anyagokkal szembeni 
védekezésre, annál érzékenyebb rá a 
szervezet; s ahol talán nem is szüksé-
gelt, ott nem alakul ki rá érzékenység. 
Természetesen nem csak állatokra igaz 
ez, hanem az emberre is. Ezt a tényt 
az evolúcióbiológus további állítása is 

alátámasztja. „Valamiért mégis fennma-
radt ez a genetikai tulajdonság; talán mert 
bizonyos esetekben hasznos lehet. Tudjuk, 
hogy az északi népeknél gyakoribb a nem-
érzékelő típus, valószínűleg azért, mert 
a magasabb szélességi körökön kevesebb 
mérgező növény honos.”

További kutatásokból az is kide-
rült, hogy nem csak nyelvünkön, 
hanem egyéb más szerveinken – mint 
a tüdőben, az agyban, a gyomorban, 
sőt, az ondósejten – is megtalálhatóak 
az ízérző keserű-receptortok. Utóbbi-
ak egyéb érdekes funkciókat töltenek 
be. A tüdőben fellelhetőek például 
bizonyos baktériumok elleni védel-
met szolgálnak; az ondósejteken lévők 
pedig feltételezések szerint segítik a 
tájékozódást a női ivarutakban. Az is 
bizonyított tény, hogy akik erősebben 
érzik a keserűt, azoknak immunrend-
szere is erősebb. Ez jó mérőeszköz és 
akár újabb felfedezések forrása is lehet.

Gyógyászati és más hasznok
No de miért is jó, mi is a jelentő-

sége annak, ha valami keserű? Mint 
feljebb írtuk, jelző értékű lehet, s főleg 

növényekben fordul elő ez a bélyeg. 
Mindezek alapján a gyógyászat már 
évezredek óta hasznosít bizonyos kese-
rű anyagokat tartalmazó növényeket, 
mert ami egy egészséges egyednek 
méreg, az egy betegnek akár a gyógy-
ulás forrását jelentheti.

A keserűanyag orvosi/gyógy-
ászati megnevezése az amara. Ezek 
az anyagok olyan növényi részekből 
származnak, amelyeket keserű ízükért 
alkalmaznak a gyógyászatban valami-
lyen jótékony hatásuknak köszönhe-
tően. Ilyen lehet például az emésztés 
segítése a nyál- és gyomornedvterme-
lés fokozása miatt. Erre a már régóta 
ismert és alkalmazott keserű likőrök, 
más néven gyomorkeserűk jók, ame-
lyekhez többek között fontos összetevő 
az ezerjófű, a kálmos és a tárnics gyöke-
re. A gyomorbántalmakra panaszkodó 
pácienseknek ezt étkezés előtt fél órá-
val javallott bevenni. A hatás egyébként 
kiterjed az epetermelésre és a hasnyál-
mirigy működésére is. Utóbbi által az 
inzulintermelés is fokozódhat, ezért a  
II. típusú cukorbetegségnél is alkalmaz-
zák már a keserű anyagokat kiegészítő 
terápia részeként bizonyos esetekben. 
Fontos még megjegyezni, hogy egész-
séges emberek esetében azonban ilyen 
emésztést segítő hatást nem fejtenek ki 
ezek az anyagok, sőt étvágytalanságot 
és emésztési zavarokat válthatnak ki.

Rengeteg más keserű anyagot tar-
talmazó gyógynövény hatása ismere-
tes, amelyek közül most példaként az 
Asteraceae családba tartozó közönsé-
ges bojtorjánt (Arctium lappa) szeret-
ném kiemelni, amelyet erdőszéleken 
vagy utak menték is fellelhetünk. Szá-
mos jótékony hatása ismert: serkenti az 
epesav termelését, vértisztító, vizelet-
hajtó, izzasztószer, csökkenti a reumás 
fájdalmakat és a bőrbetegségeket, emel-
lett jó hajhullás és korpásodás ellen is. 
Szárított gyökerét használják fel; az 
ebben található hatóanyagok különbö-
ző keserűanyagok: inulin, illóolajok, 
szeszkviterpén-lakton, triterpének és 
kávésavszármazékok.

Emellett számos más növény tar-
talmaz illóolajokat és más keserű anya-
gokat, például kinint, limonint vagy 
szinigrint. Az ilyen anyagok sora hosszú, 
mégsem tudjuk még pontosan, mennyi 
keserű anyag is létezik. Azt azonban tud-
juk, hogy már a csecsemők is érzékelik és 
úgy köpik ki, ahogy csak tudják, jelezve 
az íz veszélyre felhívó üzenetét.

Solymosi Emőke
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TerraCycle
Minden újrahasznosítható

Az ember nem tudja megkerülni, hogy mostanában ne halljon ren-
geteget a környezetvédelemről. Mindenhonnan a globális felmelegedés, 
globális lehűlés, környezetszennyezés, üvegházhatás és a többi folyik, 
és általában megnevezzük az okokat is. Ezek általában a technikai fejlő-
déshez köthetők, úgymint a közlekedés vagy éppen a túlnépesedés, de 
leginkább a rengeteg szemét, amit az emberiség termel.

Mi számít szemétnek? Egyálta-
lán mi az oka, hogy termelünk? Nem 
néztem utána, hogy van-e pontos 
definíciója, de valahogy úgy lehetne 
meghatározni, hogy amit mi már nem 
tudunk vagy nem akarunk használ-
ni, az a szemét. Manapság hatalmas 
probléma a szemét tárolása, nincs rá jó 
megoldásunk. Erre próbál megfelelő 
választ adni a TerraCycle.

Visszatérve a szemét definíciójára: 
ha végiggondoljuk, e meghatározás 
alapján a természetben is keletkezik 
szemét. Elég csak a fákról lehulló leve-
lekre, a kígyó levetett bőrére, az állatok 
hulló szőrére, ürülékére vagy akár tete-
mére gondolni. Az ember legközelebbi 
rokonai, a majmok ez utóbbi három 
kategóriában termelnek szemetet. Ezek 
nálunk is megvannak, kiegészülve még 
közel kétszáz kategóriával, amelyek 
egyáltalán nem kicsik Hogy példát is 
mondjak, egy ilyen kategória a koz-
metikumok.

Az élet körforgása
A legnagyobb probléma az, hogy 

míg a természetben képződő szeme-
tet a természet le is bontja, az ember 
nem foglalkozik a sajátjával. Általá-
ban az élet körforgásának nevezzük, 
hiszen a különböző hulladékokat más 
élőlények elfogyasztják, lebontják, 
feldolgozzák, ezt mindenki tanulta 
már kisiskolásként. Régen az ember 
is beleillett ebbe a rendszerbe, hiszen 
a használati cikkeinket fából, fémből, 
gyapjúból, azaz csupa természetes 
anyagból készítettük, amelyeket a ter-
mészet tudott kezelni, ha kidobtuk. 
Ma már azonban a legtöbb dolog, amit 
az ember vásárol, műanyagból készül. 
Nem elég azonban az elektronikára, a 
játékokra vagy az eldobható evőesz-
közökre gondolni: rengeteg csoma-
golóanyagot vásárolunk úgy, hogy 
annak tulajdonképpen nincs más célja, 
csak hogy kidobjuk a kukába.

Ezt a jelenséget fokozzák az eldob-
ható nejlonszatyrok, amelyek még a 
termékek csomagolásán felül képeznek 
hulladékot, hiszen általában tényleg 
semmi szerepük nincs azon kívül, hogy 
segítenek bennünket a cipekedésben 
(jobb esetben hazáig, rosszabb esetben 
csak a kocsi csomagtartójáig, amivel 
aztán hazaszállítjuk őket, további kör-
nyezetszennyezést okozva, de ebbe ne 
menjünk bele). Szerencsére az elmúlt 
években történt előrelépés ez ügyben, 
a hipermarketekben fizetni kell a rek-
lámszatyrokért, ami talán egy kicsit 
visszafogta a korlátlan „fogyasztást”.

Magyarországon is egyre terjed, 
a fejlettebb országokban pedig már 
jól bejáratott rendszere van bizonyos 
hulladékok újrahasznosításának.  
Ilyenek az üveg, a papír, a műanyag 
és a fém; biztosan senki számára 
nem új a szelektív hulladékgyűjtés.  
Azonban mindez csak az emberiség 
által termelt hulladék közel 5%-át teszi 
ki. Ezen felül kb. 25% organikus erede-
tű, ami komposztálható, de mit tudunk 
kezdeni a maradék 70%-kal?

A világban ma erre háromféle 
válasz létezik. Az első kettő elfoga-
dott, a harmadik pedig illegális: elte-
metjük, elégetjük vagy elvisszük jó 
messzire, ahol bennünket nem zavar 
és lerakjuk. Ez utóbbi tipikus, hiszen 
valójában gondoljunk bele – visszatér-
ve kicsit egy, az állatok által is ismert 
hulladékhoz – mi történik egy mellék-
helyiségben? Az ember megszabadul 
a teste által már nem hasznosítható 
anyagoktól, a szeméttől, majd eltün-
teti azt a közeléből. Tulajdonképpen 
nem is érdekli hová, csak egyszerűen 

ne legyen ott, ahol ő van. Persze érhe-
tő, hiszen nem rózsaillatú, de ugyanez 
vonatkozik a többi hulladékra is.

A probléma csak az, hogy a termé-
szet nem tud mit kezdeni a műanya-
gokkal. Ezek a komplex anyagok nem 
bomlanak le, aminek köszönhetően 
egyre nagyobb terhelést rónak a kör-
nyezetre, elég az óceánokban lebegő 
hatalmas szemétszigetekre gondolni. 
Azonban ez nem csak „ott van” és 
lebeg: a hulladékból leváló mikro-
szkopikus részecskék közvetve vagy 
közvetlenül károsítják az emberek 
egészségét is, így erre a problémára 
hosszú távon mindenképp megoldást 
kell találnunk. Ha az ember továbbra 
is ragaszkodik a műanyagokhoz, akkor 
meg kell oldania, hogy egy hasonló 
körforgást hozzon létre, mint a termé-
szet, azaz amit előállít, azt teljes mér-
tékben újra is hasznosítja.

A TerraCycle ötlete ezen a gon-
dolaton alapul. A korábban említett, 
már bejáratott szelektív hulladékgyűj-
tés azért működik ilyen egyszerűen, 
mert az újrahasznosított papír, fém, 
üveg vagy műanyag értéke megha-
ladja a gyűjtés és a feldolgozás költ-
ségeit, tehát profitot termel. Azonban 
ha veszünk egy extrém példát, példá-
ul a használt pelenkákat, az ezekből 
kinyerhető műanyag értéke meg sem 
közelíti a megszerzésének költségeit, 
így klasszikus értelemben nem újra-
hasznosítható.

Miért szemét?
Fel kell ismernünk, hogy idő-

vel minden, ami körülvesz bennün-
ket, szemétté válik. Legyen szó egy 
műanyagpohárról, egy eldobható toll-
ról vagy akár a laptopról, amin épp ezt 
a cikket írom. Tom Szaky, a TerraCycle 
vezérigazgatója március 22-én tartott 
előadásában részletesen kifejtette a vál-
lalat álláspontját az ügyben. Állítása 
szerint (és azt hiszem, egyet kell ért-
sünk vele), azért képződik ennyi hulla-
dék, mert alacsony minőségű anyagból 
készítünk termékeket, amit utána nem 
éri meg újrahasznosítani.

Vegyünk egy egyszerű (ugyanakkor 
extrém) példát: ha minden borotvapenge 
aranyból készülne, senki nem dobná ki a 
sajátját, mert tudná, hogy érték (ha pedig 
mégis, valaki biztosan hamar megtalálná 
és összegyűjtené magának). Ezt a filo-
zófiát kellene követnünk: ne szemetet 
gyártsunk, hanem olyan termékeket, 
amelyek ha elromlanak, újrahasznosít-
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hatók, pontosabban megéri foglalkozni 
azzal, hogy újrahasznosítsuk. De vajon 
szükség van ehhez ilyen extrém példára? 
Valóban nem éri meg újrahasznosítani 
egy pelenkát?

Az előbb vázolt szituáció egy 
utópia, a jelen helyzetben nem iga-
zán használható megoldás, hiszen 
már rengeteg szemét van a Földön, 
amivel meg kell próbálnunk kezde-
ni valamit. Azonban mindenképpen 
érdemes elgondolkodni rajta, hiszen 
ha – tegyük fel – mostantól egyáltalán 
nem képződne hulladék, akkor nem 
túl nagy energiabefektetéssel meg-
szabadulhatnánk a már meglévő sze-
méttől. Ha sikerülne lemásolnunk a 
természet körforgását, lebontanunk és 
újra felhasználnunk a saját hulladé-
kunk 100%-át, akkor kis falatokban, de 
ugyanezt visszamenőleg is meg tud-
nánk tenni, vagy a roncsolódott, újra 
nem hasznosítható szeméthegyeinket 
elégethetnénk, megtisztíthatnánk kör-
nyezetünket. Jól hangzik, nem igaz?

Az újrahasznosítás első lépése az 
újrahasználás. Ennek legegyszerűbb 
formája, ha használtan adunk el, illetve 
veszünk olyan dolgokat, amelyek előző 
gazdájuknak már nem kellettek (példá-
ul az óvodás kisfiam bugyikék, polieti-
lén, csúszásgátlós, hápikacsás kiskádját 
– akinek nem világos, annak youtube). 
A következő lépcső, hogy a meglévő 
terméknek valami új szerepet adunk, 
miután az eredeti célját már betöltötte.

Ehhez három dolgot kell figyelem-
be venni: a termék anyagát, alakját és 
az eredeti célját. Ezen adatok ismere-
tében a legtöbb szemétnek találhatunk 
másodlagos felhasználási módot. Ez az 
elv nagyon jól alkalmazható például az 
elektronikában, ahol alkatrészként el 
lehet adni bizonyos még használható 
darabokat ahelyett, hogy az egységként 
már működésképtelen szerkezet men-
ne a kukába. Ugyanez elképzelhető a 
ruházkodásban is. Azonban nem kell 
erre korlátozódnunk, remek madárete-
tőket csinálhatunk használt palackok-
ból (akár itatót vagy etetőtálkát ketrec-
ben tartott kedvencünknek) vagy hasz-
nálhatjuk a tejfölöspoharakat palántázó 
edénynek. Ez azonban csak egyszerű 
formájú dolgoknál működik jól.

Az újrahasznosítás következő 
fokozata az értéknövelő újrahaszno-
sítás, vagyis az upcycling. A korábban 
említett három szempontból itt csak 
kettőt veszünk figyelembe: a termék 
alakját és anyagát. Ebben az esetben a 

lehetőségek széles tárháza nyílik meg 
előttünk, csak szabadjára kell enged-
nünk a fantáziánkat: csinálhatunk 
a szemétből órát, táskát, kisállatnak 
mászókát vagy fekhelyet, lábtörlőt, 
bármilyen kemény anyagra, pl. flop-
py lemezre rögzíthetünk papírlapokat 
hordozható jegyzettömbként, áramköri 
lapokból készíthetünk képkeretet, erős 
csomagolóanyagból varrhatunk táská-
kat vagy akár zuhanyfüggönyt, csinál-
hatunk tollat fogkeféből, a lehetőségek 
tárháza közel végtelen.

Ezt persze lehet nagyban is végezni, 
a TerraCycle ezzel is foglalkozik, így 
olyan komoly termékeket is előállíta-
nak, amit otthon, kézzel nehéz lenne, 
például labdákat, cipőket vagy a fen-
tebb felsorolt termékek akármelyikét. 
Meg lennétek lepve (na jó, engem meg-
lepett), hogy milyen jól néznek ki ezek 
a szemétből készített használati tárgyak. 
A TerraCycle irodái szerte a világon 
mind szemétből készültek. Erről szintén 
nagyon látványos videókat találhattok 
az interneten, érdemes megnézni. Ez 
egyrészt reklám önmaguknak, másrészt 
lényegesen olcsóbb, mint bármilyen 
más belsőépítészeti megoldás.

Persze tény, hogy valószínűleg 
sokan nem akarnak Chio feliratos cipő-
ben mászkálni, vagy a nagymama sem 
díjazza az alaplapból kivágott keretet 
az unokája ballagási képe köré, így ter-
mészetesen ez a módszer sem alkalmaz-
ható korlátlanul. Ezért van szükség a 
klasszikus értelemben vett újrahaszno-
sításra, amikor csak a termékek anyagát 
használjuk fel, a másik két szempontot 
figyelmen kívül hagyjuk.

Gyűjtögetés
Erről már beszéltünk korábban: 

nagyon kevés olyan termék van, ami-
nek az ilyen értelemben vett újrahasz-
nosítása gazdaságos. Azonban itt lép 
közbe a TerraCycle. Ők megpróbálják 
rávenni a nagy cégeket, hogy az általuk 
termelt szemetet, vagyis például a cso-
magolóanyagot vagy az elhasználódott 

termékeket ők maguk gyűjtsék össze 
és készítsenek belőlük valami hasz-
nálhatót (például tavaly átadtak egy 
játszóteret, amely kizárólag flip-flopok 
újrahasznosított anyagából készült).  
Hogy lássuk, milyen nagyban gondol-
koznak: együttműködnek egy autó-
gyártó céggel, akik úgy gyártottak le 
egy sorozatot az egyik típusukból, hogy 
annak az összes műanyag alkatrészét 
használt csipszeszacskókból készítették 
(természetesen a minta nem látszik).

Persze ebben az az igazán nehéz, 
hogy a szükséges szemetet összegyűjt-
sük és válogassuk. Amerikában ma 
már a TerraCycle-nek köszönhető-
en az iskolákban ugyanúgy gyűjtik a 
csipszeszacskót, mint nálunk a papírt. 
Természetesen magánemberként is 
gyűjthetünk nekik szemetet, ezt ők 
azzal hálálják meg, hogy egy általunk 
választott karitatív szervezetnek ado-
mányoznak bizonyos összeget minden 
beérkezett csomag után. Kanadában a 
közeljövőben terveznek elindítani egy 
programot, aminek az a lényege, hogy 
az emberek már az otthonukban többfelé 
válogatják a szemetet, így minden újra-
hasznosíthatóvá válik, nekünk csak egy 
kis plusz figyelmet kell fordítanunk erre.

A TerraCycle hosszú távú célja, 
hogy teljesen kiirtsa az emberekből a 
szemét fogalmát. Minden újrahaszno-
sítható, csak meg kell találnunk a mód-
ját. A tökéletes megoldásra egyelőre 
várnunk kell, azonban hatalmas jelen-
tőséggel bír, hogy egy vállalat, ami az 
eddig újrahasznosíthatatlannak hitt 
szemét kérdését próbálja megoldani, 
nyereségesen tud működni.

Talán elcsépeltnek hangzik, de a 
szemét problémáját egy ember, sőt egy 
csoport sem képes egyedül megolda-
ni, bármilyen elszántak is legyenek. 
Mindannyiunkra szükség van, és ha 
mindenki csak egy kicsivel fordít több 
figyelmet és energiát a hulladék válo-
gatására, az egy új, szebb, élhetőbb 
világba vezethet minket.

Saáry Ákos
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Szép új világ
Ismét egy utópia, amely talán 

még a korábban említett Fahrenheit 
451-nél is rémisztőbb képet tár elénk. 
A kulcs itt is a boldogság keresése.  
Az ötlet egyszerű: ahhoz, hogy vala-
ki boldog lehessen, ki kell iktatnunk 
az életéből azon tényezőket, amelyek 
boldogtalanná teszik, ezek elsősorban 
a konfliktusforrások az életünkben. 
Először is, a család. Mindenki vitázott 
már a testvérével, szüleivel: vegyük 
ki őket az egyenletből. A következő a 
párkapcsolat: elkerülhetetlen, hogy az 
emberek sérüljenek életükben. Vagy 
mégis? Ha nincsenek családok, akkor 
van megoldás: mindenki mindenkié. 
Társadalmi egyenlőtlenség? Munka? 
Ez már problémásabb, de erre is van 
megoldás: kisgyerekkortól kezdve 
kondicionáljunk egy embert arra, amit 
majd felnőttként végezni fog. Töreked-

jünk rá, hogy értelmi képes-
ségei megfeleljenek ennek a 
munkának, és tudja (ne csak 
higgye, tudja), hogy neki van 
a legjobb dolga a világon.

A szép új világban 
m i n d e z  m e g va l ó s u l t .  
Az egyszerűbb munkákat 
félhülye Epszilonok végzik, 
akik az alapvető létfenntar-
tási feladatokon kívül csak a 
munkájukat képesek ellátni.  
A gyárakban egyetlen 
petesejtből sarjadzott Bokanovszkij-
csoportok (16-72-es ikrek) dolgoznak, 
elkerülve ezzel a munkahelyi rivalizá-
lást. Még a vezetést végző Alfáknak is 
mélyen a tudatukba vannak kódolva az 
alapvető szabályok. Az emberek dol-
goznak, szórakoznak, alszanak, szóra-
koznak… ilyen a tökéletes társadalom. 
Mindenki mindenkié, ha meg akarsz 
kapni valakit, csak szólnod kell.

De vajon ez tényleg bol-
dogságot jelent? Mi a célja 
az emberi életnek? Ebben 
a rendszerben az egyed 
képtelen szellemileg fej-
lődni. Ha ezt elvesszük egy 
embertől, mi marad neki? 
Onnantól csak egy csavar 
a hatalmas gépezetben. Ez 
a világ nagyon közel áll 
a Terminátorban vagy a 
Mátrixban bemutatott gépi 
világhoz, csak utóbbiakat 

talán könnyebb megérteni. Ha bár-
melyik filmben a gépek nyernek, és 
leigázzák, teljesen uralmuk alá hajt-
ják az emberiséget… akkor mit fog-
nak csinálni? Mi értelme, mi célja lesz 
a létezésüknek? És ha ezen elgondol-
kodtunk, akkor itt egy utolsó kér-
dés: mi különbözteti meg az embert 
a gépektől?

Saáry Ákos

Egy kis Skócia
Loch Ness Pub

„Egy mende-monda azt mondja, hogy az ELTE ÁJK épületének 
tövében néha megfordul Nessie, a loch nessi szörny, ha a skót felföl-
dön már unja a banánt, mert ott mindenki őt lesi” – írják magukról 
a hely honlapján. Utána jártam ennek a történetnek, de szörnnyel 
szerencsére nem találkoztam.

Bár ez a környék alapvetően az 
ÁJK-sok területe, ha nem ijedünk 
meg pár jogásztól, és ha a Szerb 
utca közelében járunk – mondjuk a  
Királyi Pál utcában, a Questura miatt, 
és nagyon későre nyúlik az ottani 
programunk – érdemes betérnünk 
erre az aprócska helyre. Kívülről 
szemlélve szép piros falakat látha-
tunk, belül viszont a berendezés, a 

falak legnagyobb része kék vagy zöld 
színű. Rendkívül apró hely, ám annál 
nagyszerűbb a megjelenése. Nagyon 
régóta tervezem, hogy ellátogatok 
Angliába, vagy Skóciába, esetleg Íror-
szágba, és ha ott járnék, biztos nem 
hagynám ki, hogy betérjek egy igazi 
helyi pubba. Tehát eddig még nin-
csen ilyen jellegű személyes tapaszta-
latom, de az biztos, hogy hozzá nem 
értőként valahogy így képzelem el a 
dolgot. A vékony és furcsán magas 
asztalokból nincs sok, a földszinten 
kettő, fent, a galérián pedig összesen 
körülbelül négy-öt található. Nyáron, 
és meleg időben kint is helyet foglal-
hatunk a teraszon, de itt sincs nagyon 
sok férőhely. Érdemes lehet tehát 
asztalt foglalni előre, ha itt szeret-
nénk tölteni egy hangulatos kis estét. 
Mindenhol, a falakon és még a plafo-
non is különböző, különlegesebbnél 
különlegesebb sör alátétek vannak 
kiszögelve dekorációként, ami igen 
egyedivé teszi a hely berendezését.

Az igazi szenzációja a helynek, 
amiért írok róla, és amiért még szí-
vesen visszatérek bármikor, a sajá-
tos hangulaton kívül az a rendkí-
vüli csoda, amivel csak menő kéz-
műves sörözőkben lehet találkozni: 
van ugyanis csapolt barna sör a 
kínálatban! A márkája már annyira 
nem különleges, a csehek egysze-
rű kis Staropramenéről van szó, de  
385 forintért kihagyhatatlan ajánlat. 
Mondjuk, én akkor sem hagynám 
ki, ha picit drágább lenne. A kiszol-
gálás kedves és gyors, a hangulat 
nagyon barátságos. A barátnőmet, 
akivel együtt töltöttük az estét ezen 
a helyen, egyszer csak megszólítot-
ta egy idősebb úr, aki kihalotta a 
beszélgetésünkből, hogy a lánnyal 
iskolatársak voltak – persze nem 
azonos évben végeztek.

Ezen kívül minden megtalálható, 
amire egy átlagos sörözőben számít 
az ember, a zenegéptől a focimeccs 
nézésre kiválóan alkalmas tévéig. 
Ha valaki mégsem szereti a barna 
sört (azt csak sajnálni tudom), ihat 
világos Staroprament is, de ennek 
kicsit borsosabb az ára – 480 forint. 
Érdemes viszont korábban jönni – 
ha nem végzünk annyira későn a 
Questurában mégsem – ugyanis dél-
után négy óráig kedvezményesen,  
355 forintért fogyaszthatjuk ugyan 
ezt a csapolt sört.

V. É.
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A városi élet vizsgálata
2012-ben az ELTE Társadalomtudományi Kara is csatlakozha-
tott más városok egyetemeihez azzal kapcsolatban, miszerint 
kutatásokat végeznek a városi életről, annak megtartó erejéről.  
Az április 3-4-én tartott konferencián ezeket a felméréseket mutatták 
be különböző egyetemek előadói.

Mindegyik megfigyelés azért 
is fontos, hiszen mindbe belevonták 
amennyire csak lehetett a hallgatókat.

Az első felszólaló Krémer Balázs, 
aki a Debreceni Egyetemről érkezett. 
Beszédét a kutatási szeminárium 
problémájával kezdte, annak múltjá-
val. Szerinte az ő idejében még köz-
vetlenebb volt a tanár-diák kapcsolat, 
ő személy szerint tegezte oktatóit, 
hiszen számos vitaesten, beszélgeté-
sen vett velük részt. Lényegében min-
den hallgató egy-egy tanárhoz csapó-
dott. A kutatási szeminárium akkor 
még egyfajta beavatás volt, a kutatóvá 
válás első lépcsőfoka. Ma már nehe-
zebb a helyzet, mivel a szociológia 
világa komolyabb lett.

Krémer Balázs azonban próbál-
ja visszahozni a múltat, tegeződik a 
diákjaival, valamint próbálja őket saját 
kutatásaiba bevonni. Ez persze több-
kevesebb sikerrel történik, hiszen a 
saját felméréseiben maximum techni-
kai segítséget tudnak a hallgatók nyúj-
tani a számára.

A kutatói szeminárium anyagi 
keretei sem könnyítik meg a benne 
résztvevők dolgát. Mégis az okta-
tó próbálja az egyetemistákat olyan 
téma kitalálására sarkallni, amely a 
tudomány és a személyiség fejlődés 
között egyensúlyban van. Így Debre-
cenben elkezdték felmérni azt, hogy a 
mai családoknál ki megy a gyerekért 
az óvodába.

A cél az lett volna, hogy ez alap-
ján a kutatás alapján ki lehet majd 
mutatni a nemek közti munkameg-
osztást, a különbségeket, a nők alá-
rendeltségét. Sajnos azonban nem így 
lett, hiszen, mint a nagyszülők, úgy 
a felsőfokú végzettséggel rendelke-
ző apák is gyakorta mentek a gye-
rekükért. Tehát a vizsgálat közben 
célt változtatott a csoport, mégpedig, 
hogy mitől függ, hogy ki teszi meg a 
családban ezt a feladatot. Azt vették 
észre, hogy egyfajta koalíció alakult 

ki az unokák és a nagyszülők között, 
hiszen ovi után vihetik az unokájukat 
fagyizni, babusgatják. Támaszt nyúj-
tanak a szülőknek.

A tanulmány végül sajnos nem 
készült el a kutatásról, hiszen, ahogy 
Krémer Balázs mondta: „Rossz kérdések-
ből rossz tanulmány születhet”.

Az őt követő Lőrinczi János a 
szegediek közbiztonságérzetéről 
beszélt. A Szegedi Tudományegye-
tem hallgatóival összefogva 2000 óta 
mérik az adatokat három szinten. 
Ezek közül a lakókörzettel a legelé-
gedettebbek, a várossal már kevés-
bé, az országnál pedig a legrosszabb 
eredmények születtek.

A gondtalansági rátát befolyá-
solhatja az életkor, a nemek, és az, 
hogy az illetővel történt-e már pél-
dául bűncselekmény. Próbálták azt 
is felmérni, hogy az adott szemé-
lyek mennyire járulnak maguk is 
hozzá, hogy áldozatokká váljanak, 
hiszen egy részük szétszórtságot 
mutat, mások viszont a biztonság-
ra törekszenek. Meglepő, de néha a 
szétszórtság segít abban, hogy elke-
rüljük a bajt. Vagy ha már egyszer 
áldozatokká váltunk, utána jobban 
odafigyelünk, hogy elkerüljük a 
hasonló helyzeteket. Az előadó még 
a beszéde végén hozzátette, hogy 
szerencsére a 2014-es adatok már 
kicsit jobbak a korábbi évek ered-
ményeinél.

Bugovics Zoltán, a Győri Jármű-
ipari Körzet helyi identitás szintjeiről 
és dimenzióiról beszélt. Ők dokto-
randuszokat is bevontak a kutatásba, 
amely két helyszínen zajlott: Győrben 
és Győr környékén is 3000-3000 lakost 
kérdeztek meg arról, hogy hogyan 
érzékelik a kapcsolatot Győr, a jármű-
ipar és a gazdasági fellendülés között. 
Emellett természetesen kíváncsiak 
voltak a győriek városszeretetére is. 
Az adatok elemzése még sajnos odébb 
van, de azt már kimutatták, hogy egy-

fajta lokálpatriotizmus figyelhető meg 
a lakosság körében.

Végül Barna Ildikó következett 
az ELTE TáTK-ról, aki Budapestinek 
lenni címmel tartott előadást. Először 
a tér és a hely fogalmak különbségé-
vel kezdte. Előző egy darab terület, 
utóbbi viszont már egy személyessé 
vált tér. A helyérzetnek két dimen-
ziója van: affektív (helykötődés) és 
kognitív (helyidentitás). A kutatás 
2012-ben kezdődött meg, amelyben 
a hallgatók minden szinten részt 
vettek.

A vizsgálódás három szinten 
folyt: Budapest, lakókörnyezet és 
egyéni szint. Budapestnél az ottho-
nosság és a kötődés szintjeit mérték 
fel, amelyből kiderült, hogy a leg-
rosszabb helyzetben Észak-Budapest 
peremkerületei vannak. A lakókör-
nyezetnél ezeken kívül még az elége-
dettséget is ki szerették volna deríte-
ni. Ezen a szinten az eredmények azt 
mutatták, hogy a Belváros nagyon 
rossz helyzetben van, míg a 16., 17., 
18. és 19. kerület lakói jobban kötőd-
nek a saját élethelyzetükhöz, mint 
Budapesthez.

Az egyén szintjénél a lakásmi-
nőséget és a társas beágyazottságot 
kutatták, ahol szinte ugyanazok az 
eredmények születtek: a Belváros 
rossz helyzetben van, míg a kertvá-
rosiak (16., 17., 18., 19. kerület) isme-
rik egymást, ráköszönnek a másikra 
az utcán.

A szintek egymásra épülnek. Bar-
na Ildikó levezette, hogy hogyan dol-
gozott a strukturális egyenletek model-
lezésének módszerével, amely többdi-
menziós és a mérési hibákkal is számol. 
A legfontosabb talán, amely kiderült 
a számára, hogy az otthonosság hat a 
kötődésre, nem pedig fordítva.

Az előadásokat kerekasztal-beszél-
getés zárta, amelybe már a jelenlévő 
hallgatók is bekapcsolódhattak.

K.R.
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Sudoku

Kedves Rejtvényfejtőim! Miután bizonyára kiélvezté-
tek a várva várt 4-es metró megnyitását és mind utaztatok 
rajta, most jöjjön egy kis nosztalgia az újdonság után.  
Ez a Nyúz rejtvény rovatának esetében nem más lesz, mint 
a sudoku, amely gyorsan megfejthető, mégis leköthet 
pár percet, ami egyébként unalmasan és üresen telne. 
Ezúttal öt táblát kaptok tőlem, amelyek közül négy – két 
haladó és két nehéz – megfejtését várom, amelyeken a 
szürke mezővel kijelölt négyzetekre eső számokat kell 
majd beküldenetek, ha csokit szeretnétek nyerni. Ezt a 
lenti mailre tehetitek meg, a csoki pedig majd az Északi 
Haliban vár.

A 7. számunk grafilogikájának helyes megfejtői Jankó 
Zsuzsanna, Panovcsik Dóra és Virág Szabolcs, akiknek 
ezúton gratulálunk! A többieknek kellemes rejtvényfejtést!

subCsibe
nyuzrejtveny@gmail.com
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Filmvászonra vitt legenda
Noé

Előre is elnézést kérek mindenkitől, amiért már megint egy 
olyan filmet választottam, aminek egyik főszereplője Emma Watson.  
Nem tehetek róla, hogy csak tényleg igényes filmekben látjuk 
viszont a Harry Potter sorozat óta. A varázstanonc szerepét most 
azonban bibliaira cserélte.

Mielőtt belekezdenék a film bemu-
tatásába, fontosnak tartom, hogy (bár 
véleményem szerint mindenki tanult 
Noéról és a bárkájáról irodalomból,) 
kicsit felelevenítsem a történetet.  
A leírás, amely a Bibliában, azon belül 
is Mózes első könyvében található 
arról szól, hogy Isten, látva az emberek 
gonoszságát, úgy döntött, hogy meg-
tisztítja a Földet. Viszont azt is látta, 
hogy Noé becsületes, így úgy döntött, 
hogy őt és családját megmenekíti a vég-
től. Megparancsolta neki, hogy építsen 
bárkát, amire a föld összes állatából 
egy pár felfér, hogy miután véget ér az 
özönvíz, a Föld újra benépesedhessen. 
Lényegében ennyi, bár szerintem órákig 
lehet erről a témáról vitatkozni. Azon-
ban egy amerikai filmrendező, Daren 
Aronofsky, akinek többek között a 
Requiem egy álomért, vagy a Fekete hattyút 
köszönhetjük, arra jutott, hogy ez elég jó 
téma ahhoz, hogy mozivászonra vigye.  
A méltán híres rendezőn kívül azonban 
a szereplőkről is érdemes szólni egy pár 
szót. A főszereplőt, Noét Russell Crowe 
Oscar-díjas színész alakítja. A legrango-

sabb filmes díjjal kitüntetett színészek 
sorából még Sir Anthony Hopkinsnak 
és Jennifer Connellynek jutott szerep 
a filmben. 

Az ember a moziba beülve 
nem vár egyebet, mint egy sima 
történet elmesélését, korhoz illő 
karakterekkel, stb. Viszont ebből a 
megszokott elvárásból, a XXI. szá-
zad technikai csodái, valamint az a 
tény, hogy a társadalom, már nem 
elégszik meg sima, unalmas filmek-
kel, a fantasybe illő lények, ele-
mek hamar kizökkentenek minket.  
És bár nem a Holnapután kategóriájú 
a film, mégis egy apokaliptikus témá-
jú végeredményt kapunk, és valljuk 
be, az mindig felkeltette az emberek 
figyelmét, foglalkoztatta gondola-
tait, hogy ha majd egyszer eljön a 
világ vége, az mégis milyen lesz. Itt 
azonban annyi a különbség, hogy ez 
nem a jövőről, hanem éppenséggel a 
múltról szól, és minden apró történé-
sét ismerjük a Bibliából. A Szentírás 
leírásainak és a rendező elképzelése-
inek alapján a forgatáshoz valóságos, 

mérethű díszletet készítettek. A film 
legtöbb jelenete azonban számítógép-
pel készült, ami néha-néha látszik is, 
hiszen nem fektettek mindenre egy-
forma hangsúlyt.

A film egyfajta újraértelmezés, 
mint egy már csontig lerágott téma 
ugyan olyan előadása. Több meg nem 
válaszolt kérdésre is feleletet kapunk, 
például, hogy hogyan készült el az a 
hatalmas bárka, kik azok, akik Noénak 
segítettek, és egyáltalán, hogy fért el 
az a rengeteg állat. Szóval a film látvá-
nyilag eléggé rendben van, csodálatos 
tájakon járhatunk a vetítési idő alatt. 
Megismerhetjük egy család összetar-
tásának erejét, és természetesen a leg-
nagyobb tanulság, hogy a rossz mindig 
elnyeri méltó büntetését.

Bori
NOAH (amerikai, akció, 2014, 138 perc)
Rendező: Darren Aronofsky.
Forgatókönyv: Darren Aronofsky, Ari Handel.
Szereplők: Russell Crowe (Noé),Emma Wat-
son (Ila), Logan Lerman (Hám), Jennifer 
Connelly (Námeh), Kevin Durand (Og), Sir 
Anthony Hopkins (Metúselah).
Pontszám: 7,5/10.

Így jártam…
Aki követi (vagyis talán nem lövök 

le túl nagy poént: követte) angolul a How 
I Met Your Mother, vagyis az Így jártam 
anyátokkal című sorozatot, azok számára 
nagyjából egy héttel ezelőtt véget értek 
a kis csapat kalandjai. Nem szeretném 
lelőni a sorozat végét (főleg, hogy akik 
szinkronnal nézik, azoknak még szinte 
az egész utolsó évad hátra van), ezért 
inkább idézzük fel, hogy miért is volt 
olyan sikeres ez a sorozat.

2004-ben véget ért a Jóbarátok, 
akik 10 éven keresztül jártak vissza 
az emberek nappalijába, és az utánuk 
maradó űrt ki kellett tölteni. Sajnos 
erre a saját spin-off, a Joey nem volt 
alkalmas, így az emberek más alterna-
tíva után néztek. Biztos vagyok ben-
ne, hogy rengetegen így találták meg 

maguknak a HIMYM-t. A történet rém 
egyszerű: egy apuka két gyermekének 
meséli, hogy hogyan is találkozott az 
anyjukkal. Persze a sorozat hosszából 
következtethetünk rá, hogy Ted köny-
nyen elkalandozik, és nem épp a leg-
rövidebb (és ha már itt tartunk: nem 
is feltétlenül a leginkább gyerekbarát) 
verziót részesíti előnyben.

Ted nemcsak saját kalandjait, 
hanem ismerősei életét is belefűzi a tör-
ténetbe, így megismerhetjük Marshallt 
és Lily-t, valamint Barney-t (akiről sen-

ki nem tudja, hogy mivel foglalkozik) 
és Robint is, aki Ted nagy szerelme 
egészen a sorozat legvégéig.

A narrlálós formula, illetve a folyto-
nos pofáraejtések a jelek szerint bejöttek 
a nézőknek, legalábbis a 9 megélt évad 
erről árulkodik. Személyes véleményem 
szerint az utóbbi években kissé kifulladt 
a sorozat, így én örülök a lezárásnak. 
Arra azonban mindenképp érdemes, 
hogy megemlékezzünk róla, hiszen az 
utóbbi évek egyik meghatározó soroza-
taként emlegethetjük.
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