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Plusz-Mínusz
Szerves Kémia Problémamegoldó Verseny 2014

Idén tavasszal az ELTE TTK Szerves Kémiai Tanszék, a BME Szer-
ves Kémia és Technológia Tanszék valamint a SE Szerves Vegy-

tani Intézet ötödik alkalommal rendezi meg a Szerves Kémia 
Problémamegoldó Versenyt, amelynek kiemelt támogatója a 

Richter Gedeon Nyrt. A versenyre várnak minden szerves kémia 
iránt érdeklődő BSc-s és MSc-s hallgatót! 

 Az ELTE TTK Szerves Kémia Tanszéke 2010-ben rendezett 
először Szerves Kémiai Problémamegoldó Versenyt a szerves kémia iránt 
érdeklődő alap- illetve mesterszakos hallgatók számára. A verseny célja, hogy 
a hallgatók elgondolkodtató, érdekes és életszerű szerves- valamint biokémiai 
problémákkal találkozzanak. Az elmúlt két évben a verseny szervezésébe bekap-
csolódott a Budapesti Műszaki Egyetem Szerves Kémia és Technológia Tanszéke 
valamint a Semmelweis Egyetem Szerves Vegytani Intézete is. A verseny során 
a feladatok megoldásához bármilyen kézzel írott vagy nyomtatott irodalom 
felhasználható, elektronikus eszközök használata azonban nem megengedett.
Időpont: 2014. április 25. 14:00–17:00
Helyszín: ELTE Lágymányosi Campus, Északi tömb – Konferencia terem 
(1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A -1.75)
Forrás: www.elte.hu

A japánok hitélete és a buddhizmus

A BTK Japán Tanszéke és a Japán Alapítvány meg-
hívására Budapestre érkezik Takemura Makio, a 
tokiói Toyo Egyetem rektora. A japán buddhizmus 
kutatásának szaktekintélye „A japánok hitélete és a 
buddhizmus” címmel 2014. április 24-én tart előadást  
a Bölcsészettudományi Karon.
A japánokról az a benyomás alakulhat ki, hogy nem annyira vallásosak. E látszat-
tal ellentétben a buddhizmus nagy hatással van a japán hagyományokra, gon-
dolkodásmódra, az irodalomra és a művészetre, gyökerei az életvitel legmélyéig 
hatolnak. Takemura Makio előadása a japánok vallási életébe enged betekintést.
Időpont: 2014. április 24. 17:00–19:30
Helyszín: ELTE BTK (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B 172.)
Forrás: www.elte.hu

Campus Tájfutó Verseny
2014. április 29-én rendezik meg a „III. 
ELTE Kampusz Tájfutó Versenyt” az 
ELTE Lágymányosi Campusán. Az 
Egyetem oktatói, hallgatói és dolgozói 
ingyen indulhatnak, a többieknek is 
csak jelképes, 200 Ft-os nevezési dí-
jat kell fizetni. A megmérettetés 1,5 és  
3 km-es aktualizált pályákon zajlik, a 

résztvevőket meg-
lepetések, a győzte-

seket értékes 
díjak várják.

Időpont:
2014. április 29. 14:00 – 

17:00
Helyszín (rajt):

ELTE Lágymányosi Campus, Északi 
épület, északi kapuja (1117 Budapest, 
Pázmány Péter sétány 1/A)
Forrás: www.elte.hu

Társadalmi és oktatási sokféleség 

2014. április 28-án „Diverzitás a társadalomban, az oktatásban és a kutatás-
ban” címmel rendezik meg a PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai 
Központ hallgatóinak szakmai-tudományos konferenciáját. Az egyetemisták 
kutatói témafelvetései a társadalmi és oktatási sokféleség megértéséhez, keze-
léséhez kapcsolódnak. Az előadások időtartama 15 perc, amelyeket 15 perces 
hozzászólások követnek. Program:
15:00 Megnyitó
15:05 Makra Laura: Magyarországi szociális munkások attitűdvizsgálata
15:35 Márton Gábor Csaba: A Civil Kurázsi Iskolája – A proszociális viselkedés fejlesztése és 
előítélet-csökkentés nem formális pedagógiai eszközökkel
16:05 Kőrizs Beatrix: Szexizmus az óvodai nevelésben
16:45 Meiszterics Bálint: Feminista férfiak
17:15 Hevesi Judit: A feministákra vonatkozó előítéletek és sztereotípiák – Egy empirikus 
vizsgálat bemutatása
17:45 Csire Fruzsina: „A szingliség arról szól, hogy van választásunk.” – Attitűdvizsgálat a 
szingli életformával kapcsolatban
18:15 Reif Jennifer: Egy kárpátaljai település együttélési stratégiáinak vizsgálata női narratí-
vákon keresztül, a vegyes házasságok tükrében
18:55 Osváth Kinga: A Magyarországon élő arab bevándorlók adaptációjának és akkulturációs 
stratégiáinak vizsgálata
19:25 Kármán Bianka: A szülői kompetenciaérzés vizsgálata ép és Down-szindrómás csecsemőknél
19:55 Kassai Szilvia: Kommunikáció droghasználókkal
20:25 Zárszó
Időpont: 2014. április 28. 15:00
Helyszín: ELTE PPK (1064 Budapest, Izabella utca 46. 301.)
Forrás: www.elte.hu

Havas László emlékülés
Az ELTE Eötvös József Collegium 
ülésén Havas Lászlóra, az 1957-ben 
újraindult szakkollégium első évfolya-
mának tagjára, a klasszika-filológus 
tudósra emlékezik 2014. április 28-án a 
Borzsák-könyvtárban.
Havas László 1939-ben született Budapes-
ten, 1962-ben végzett az Eötvös Loránd 

Tudományegyetemen 
magyar-latin-ógörög sza-
kon, majd egész életében 
a Debreceni Egyetemen 
tanított: 1995-től a Klasszi-
ka-filológiai Tanszék pro-
fesszora, 1979–2004 között 
tanszékvezetője volt, 2009-
től lett professor emeritus. 
Számos tudományos tár-
saság tagja volt, munkája 

elismeréseként többek között a Magyar 
Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét 
is megkapta. 2014. március 19-én, életének 
75. évében hunyt el.
Program
16.00 Köszöntő – Horváth László
16.05 Tar Ibolya: Vergilius kozmosza
16.25 Ritoók Zsigmond: Havas László 
a Florus-kiadó
16.45 Szörényi László: Nadányi János 
Florus Hungaricusa
17.05 Beszélgetés, emlékezés
Időpont: 2014. április 28. 16:00
Helyszín: ELTE Eötvös Collegium, 
Borzsák-könyvtár (1118 Budapest, 
Ménesi út 11–13. 19-es terem)
Forrás: www.elte.hu
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Sorozatvállalkozók
Vállalkozni manapság igen menő, 

főleg akkor, ha megnézzük, hogy a világ 
közel 1500 milliárdosa közül majdnem 
1000 önerőből lett az. Köztük vannak olyan 
vállalkozók is, mint Richard Branson, Mark 
Cuban, Sheldon Adelson, Eric Lefkovsky 
vagy Elon Musk. Körülük én is csak Dallas 
Mavericks tulajdonosát, Mark Cubant és 
a Tesláét, az igazi Iron Mant,Elon Muskot 
ismertem. Utóbbiról tudtam is, hogy 
sorozatvállalkozó, hiszen a PayPal volt- a 
SpaceX és a Tesla jelenlegi tulajdonosa.

Az 1000 közül 830-nak több vállalko-
zása is van, van akinek megszámlálhatat-
lanul sok, ami közös a fenti 5 emberben az 
az, hogy mindannyian fiatalon, 12 évesen 
kezdték el űzni az ipart. Az infografikán 
(Anna Vital: Serial Enterpreneurs) mindegyi-
kük, minden vállalkozása össze van szedve, így az elsők is. Volt aki Karácsonyfát, 
votl aki szőnyeget árult, a Tesla tulajdonosa viszont videójátékokat írt.

Az egész sztorinak a lényege szerintem az, hogy ne csak a sör felett legyünk 
kreatívak és vállalkozó kedvűek, hanem hazaérve gondolkozzunk tovább rajtuk, 
legyünk kitartóak és ne adjuk fel a terveinket, ha azokban tényleg látunk fantáziát. 
Az első kudarcok azok, amik a legnehezebbek, de ha ezeket átvészeljük, ha a holt 
ponton nem adjuk fel (Seth Godin: A holtponton ne add fel!), akkor egyre közelebb 
kerülünk a sikerhez, míg azok akik kihullanak mellőlünk a sikertelenek igen 
népes táborát fogják népesíteni.

Meg persze az, hogy ha éppen belefáradnánk abba amit csinálunk, mindig jól 
jöhet egy kis inspiráció azoktól, akik hasonló körülmények közt kezdték, mint mi, 
csak nem adták fel, kitartóak voltak. És ne ijedjünk meg az ismeretlen nevektől, ne 
lapozzunk el, olvassunk utánuk, hogy legközelebb már ne legyenek ismeretlenek.

Török Balázs
Főszerkesztő

foszerkeszto@ttkhok.elte.hu
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„ Az üzleti lehetöségek olyanok, mint 
a buszok, mindig jön egy újabb.”

Dr. YES, Richard Branson
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Rendhagyó elnöki beszámoló
Mentorrendszer – A kulisszák mögött

A TTK HÖK legnagyobb projektje a mentorrendszer. Nincs még 
egy program, amiben ennyi a résztvevő, ennyi a befektetett energia 
mindkét oldalról. Akik a mentorrendszerben bármilyen formában 
tevékenykednek egy célért teszik, hogy a szeptemberben érkező, 
frissen felvett gólyáknak egy biztos pontot adjanak, egy mentort.

A mentorképzés idén már kilence-
dik évét tapossa, azóta sokat változott, 
bővült, fejlődött. Az első évben alig 30 
mentorjelölttel dolgoztak, majd ez már 
a következő idényben megduplázó-
dott, azóta pedig stagnál a jelentkezők 
száma. Minden tavasszal 100-120 tenni 
vágyó mentorjelöltet képeznek a HÖK 
tisztségviselői.

Őszintén mondom, tisztelem a 
mentornak jelentkezőket. Hiszen 
szerintem maga a rendszer is ijesztő 
lehet elsőre. Rengeteg feltételnek kell 
megfelelni, és a jelentkezés egyálta-
lán nem egyenlő azzal, hogy mentor 
is leszel. Előadásra kell járni, tesz-
tet kell írni, szóbeli is van, mellette 
három terepgyakorlat... nincs még 
egy ilyen kurzus az egyetemen, és 
még csak kredit sem jár érte. Csak a 
közjó érdekében cselekszenek a men-
torok, és lassan az oktatók is számíta-
nak a segítségükre.

Amivel most mégis foglalkozni 
akarok ebben a beszámolóban az az, 
hogy tudjátok mennyi munka van az 
egész mögött, lássátok mit gondolunk a 
rendszerről, hogy vita indító lehessen, 
adjatok ötleteket, hogyan tehetnénk 
vonzóbbá, jobbá, eredményesebbé.

Mostanra a mentorképzésnek 
már lezárult jó pár fázisa, a szorgal-
mi időszak utolsó feladatához értünk, 
a mentorhétvégéhez. Ezt elég rapid 
módon kellett megszerveznünk, de 
inkább kezdjük a rendszer felépítését 
az alapkő letételétől...

Február. Még éppen csak elkez-
dődött a szorgalmi időszak. Megszü-
letett az új mentorkoncepció. Ez az 
első és legfontosabb lépés, mindig 
van benne valami új, ami vitákhoz 
vezet és ahogy működésbe lép a 
rendszer, úgy ismerjük meg az újabb 
és újabb hibákat, amire majd jövő-
re figyelni kell. A mentorkoncepció 
összeállítása a legfontosabb és legne-
hezebb feladata a Küldöttgyűlésnek. 
A mentorrendszert mindenki magá-

énak érzi, van, aki azért, mert képzi 
őket, azért, mert ő volt mentor, azért, 
mert az őszi félév folyamán ő fog 
rájuk támaszkodni, velük dolgozni. 
Éppen ezért igen nehéz összerakni, 
hiába jön az aktuális mentorkoordi-
nátortól az elképzelés, ami a végén 
kijön belőle lehet, hogy egészen más 
és ez utána végig meghatározza az 
előrehaladását. Így nem lehet túl 
szigorú, de túl laza sem. A közép-
út megtalálása pedig szintén igen 
nehéz, azért is, mert mindannyian 
máshol szigorítanánk és máshol len-
nénk elnézőek.

Jó. Kész a koncepció. A következő 
feladat, hogy legyenek jelentkezők. 
Azt, gondolom észrevettétek, hogy 
a TTK HÖK nem túl erős kampány 
szinten. Minden meg van hirdetve, 
ki van téve, megtalálhatsz mindent, 
mégis kevés az a hallgató, akiket 
valóban elérünk. Mentornak általá-
ban olyanok jelentkeznek, akiknek 
vagy nagyon jó vagy nagyon rossz 
mentoruk volt. Tavaly óta létezik 
egy népszerűsítő előadássorozat is, 

ennek látogatottsága is felfelé ível, 
így összességében jelentkezőkben 
soha nincs hiány. Ám nagyon sokan 
esnek és lépnek ki, tanulmányi vagy 
egyéb elfoglaltság miatt.

Miután lezárult a jelentkezés 
indulhat a képzés. Egy kis csapatépí-
tés, egy egynapos kirándulás keretein 
belül, előadásokkal a legfontosabb 
témákból. Itt kiemelném, hogy most 
először kiscsoportos előadások voltak, 
visszajelzések voltak hidegek, mele-
gek, van mit fejlődni, de alapjaiban 
előremutatónak tartom a kiscsoportos 
foglalkozásokat. Ezután jöhet a szá-
monkérés. Két részletben. Először az 
írásbeli, a tanultak száraz visszakéré-
se, majd egy lazább elbeszélgetés, ahol 
előkerül a tananyag, viszont szituáci-
ós kérdések is, melyek a mentorjelölt 
egy-egy necces helyzetben való reak-
cióját hivatottak felmérni. E két szűrő 
után összeállnak a mentorcsapatok 
és  innentől csak ők vehetnek részt a 
további programokon. 

El is értünk oda, ahol jelenleg is 
tart a rendszer, a mentorhétvégéhez. 
A hétvége mindig egy kardinális ese-
ménye volt, mind a képzésnek, mind 
a csapat összekovácsolásának. Itt 
egy olyan platformon találkozhatnak 
egymással a résztvevők, amilyenen 
eddig még nem. Mit értek ez alatt? 
Nappal megy a „szakmázás”, éjjel 
meg buli - van egy pici gólyatábor 
’fíling’ benne, megtartva programok 
előre meghatározott arányait.

Előkészületekben hogy állunk? 
Szerencsére egy lelkes csapat áll a 
rendszer mögött és az operatív lebo-
nyolítás a pontosan leírt feladat beosz-
tással, így zökkenőmentesen folyhat. 
Körülbelül egy hétig tartott mire meg-
egyeztünk a részletekről a főszerve-
zőkkel és miután ezt megosztottuk 
a csapat többi tagjával nekik is egy 
hetük volt rá, hogy feldolgozzák, véle-
ményezzék és igen erőltetett menet-
ben lebonyolítsuk közösen a hétvégét.

Ezután a képzés szempontjá-
ból már csak szakterületi előadá-
sok és csapatépítések lesznek, tel-
jesen önszerveződő módon. Majd 
a gólyatáborok előtt, hogy felfris-
sítsük a tanultakat és a kialakult 
ismerettségeket egy mentortábor vár 
még a mentorokra.

Idén lesz egy utójelentkezés, 
mivel sajnos annyian kihullottak a 
rendszerből, hogy egy-két szakterü-
let híján van mentoroknak. A miként-
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Beszámoló  
Küldöttgyűlésről

A TTK HÖK rendkívüli Küldött-
gyűlése április 7-én, hétfőn zajlott. 
Erről olvashattok most egy rövid 
összefoglalóban.

A rendkívüli Küldöttgyűlés össze-
hívására a mentorkoordinátori tisztség 
megüresedése okán került sor. Lássuk, 
mi is történt az ülésen!

Pályázata alapján jelölve lett Biró 
Máté, földtudomány alapszakos geoló-
gus és Flaisz Fanni Pálma, biológia alap-
szakos hallgató a pozícióra. Mivel Böhm 
Tamás nem volt jelen az ülésen, ezért 
nem tudta vállalni jelölését, korábban 
benyújtott pályázata ellenére. A Kül-
döttgyűlés a határidőn túl beérkezett 
pályázatok elfogadását és a helyben 
történő jelölést sem támogatta, így egy 
további pályázó kiesett a jelölésből. 

A jelöltek külön-külön ismertették 
a pályázataikat, majd a jelen lévő kép-
viselők-tisztségviselők kérdéseire is 
kielégítően válaszoltak. 

Távollétükben szakterületi koor-
dinátoraik, Vara Bálint és Bohár Balázs 
fejtették ki röviden véleményüket a 
jelöltek hozzáállásával és munkájával 
kapcsolatban, amit a saját szakterüle-
tükön végeznek.

Két érvényes, ámde eredményte-
len kör után remény ébredt a Küldött-
gyűlésben arra vonatkozóan, hogy új 
mentorkoordinátora lesz a TTK HÖK-
nek, ám csalódnunk kellett. Biró Máté 
egyetlen szavazattal maradt alul a har-
madik fordulóban az egyszerű többség 
elnyeréséért folytatott küzdelemben.

Mi lehet az oka az eredménytelen 
választásnak? Talán a hirtelen bekö-
vetkező események, az utódképzés 
elmaradása, mely magában hordoz-
za, hogy a jelöltek felkészületlenek.  
A mentorképzés folyamatban van, 
erről bővebben is olvashattok ebben 
a számban. Az új koordinátor bekap-
csolódása nehézkes lenne, tapasztalat 
híján még inkább, főleg ami a szerve-
zési feladatokat illeti.

További személyi kérdésként 
biológia szakról a Kari Ösztöndíj 

Bizottságba póttagnak lett választva 
Varga Éva, illetve nyílt szavazás mel-
lett Kelemen Ádám Kommunikációs 
biztos beszámolója egyhangúan el 
lett fogadva. 

Kovács Fanni, a TTK HÖK elnö-
ke felhívta a figyelmet arra, hogy 
továbbra is Alapszabály módosítás 
van folyamatban. Ennek a tanár-
képzési szakterület megalakítása 
szolgáltatja az okot. A megíráshoz, 
véleményezéshez szívesen várjuk a 
jelentkezőket mind a tisztségviselők, 
mind a képviselők részéről. 

Továbbá Fetter Dávid, informati-
kus is közölte, hogy új számítógépek 
lesznek beüzemelve az északi és a 
déli hallgatói irodában egyaránt.

A következő Küldöttgyűlés idő-
pontja 2014. április 29, kedd 18 óra, 
ahol többek között a mentorkoor-
dinátor személye újfent napirenden 
szerepel majd.

Csonka Diána
Tanulmányi elnökhelyettes

taneh@ttkhok.elte.hu

je még kérdéses, mert eddig az ener-
giáinkat a hétvége szervezése kötötte 
le. Az alapok megvannak, a részletek 
kidolgozása még egy-két napot várat 
magára. Az érintett szakok koordiná-
torai viszont már keresik a jelölteket.

Tudhatjátok, hogy volt egy kisebb 
bonyodalom az idei mentorrendszer-
ben. Ezt a mentorkoordinátor lemon-
dása okozta. A lemondáshoz vezető 
út a már említett „mindenki magának 
érzi a rendszert” elvvel volt kikövez-
ve. A tisztségviselők és a szervezői 
csapat közötti kommunikáció elsor-
vadt, aminek eredménye, hogy a Kül-
döttgyűlés véleménye szerint „szak-
mai képzés” szempontjából az idei 
rendszer alulmúlja az előzőeket. Az 
az érzés lengett a levegőben, hogy a 
mentorrendszer alakításába már nem 
tudnak beleszólni és a rendszer maga 
így elveszítheti, amire hívatott. 

Tudom, hogy túl bürokratikusan 
működünk, mint HÖK, mint egyetem. 
Ezt lehet támadni, ez sokszor meg 
is történik, és néha pont emiatt egy 
helyben tötyörgünk. Higgyétek el, mi 
lennénk a legboldogabbak, ha egyes 
lépéseket kihagyhatnánk, hogy elér-
jünk egy-egy célt. Azonban a rektori 
ellenőrzés, a KEHI ellenőrzés mind 
azt az eredményt hozták, hogy nincs 

kivetni való a TTK HÖK működésében. 
Vannak hibák, kisebbek és nagyobbak 
is, ám nem életveszélyesen súlyosak. 
Bonyolult és sok helyen definiálatlan 
az a jogszabályi környezet, amiben 
mindennapjainkat éljük. A mentor-
rendszer pedig azért van, hogy ennek 
egy egyszerűsített, könnyen emészthe-
tő formáját, a legkardinálisabb pontjait 
kiemelve átadja a hallgatóság minél 
nagyobb hányadának. 

Mentorkoordinátor hiányában, 
az Alapszabály szerint az elnök az, 
aki ellátja a betöltetlen tisztséggel járó 
feladatköröket. Próbáltam úrrá lenni 
a helyzeten, de a mentorkoordinátor 
eleinte nem látta be lemondásának 
következményeit. Sajnos így végül 
mindketten drasztikus lépésekhez 
folyamodtunk. Mire alkalmunk nyílt, 
hogy rendesen megbeszéljük mi is tör-
tént, addigra már kirobbant egy kisebb 
fajta botrány. Végül a kezembe vehet-
tem az irányítást, és megegyeztünk 
a résztvevő szervezői felekkel, hogy 
merre és hogyan haladjunk tovább. 
Számításainkat keresztül húzta a Kül-
döttgyűlés, ami nem választott men-
torkoordinátort. Így a napi feladataim 
bővültek a mentorrendszer szervezési 
feladatainak ellátásával. Összeszed-
tem minden gondolatom, mit várok 

a rendszertől, ezt milyen formában, 
egy-két tanács kommunikáció terén és 
a többi. Ezeket megosztva kértem fel 
egy kisebb szervezői csapatot, tagjai 
a mentorkoordinátori tisztség iránt 
érdeklődők. A folyamatból ami kima-
radt az pont a mentorok tájékoztatása.

Hogy erre miért nem került sor?
A hétvége szállásának lefoglalá-

sához közbeszerzési szerződést kell 
kihasználnunk. Ezzel önmagában 
nem lenne baj. Azonban egy kisebb 
keveredés miatt, a külügyi mentor hét-
végével azonos szállás ajánlatot kap-
tunk. Így mikor ezeket a sorokat írom 
még nem fix, az hogy mégis hol lesz a 
hétvége helyszíne. Egyébként a már 
lassan mentorrá váltaknak a hétvégé-
vel kapcsolatban csak egy feladatuk 
van, legyenek ott, vegyék ki részüket a 
programokból és érezzék jól magukat. 
Végülis ez három.

Bármennyire élveztem ezt a pár 
hetet a mentorrendszer szervezé-
sének koordinálásával, remélem a 
következő Küldöttgyűlés eredménye-
sen választ majd, a feladatok elvég-
zésére alkalmas mentorkoordinátort.

Kovács Fanni
ELTE TTK HÖK

Elnök
elnok@ttkhok.elte.hu
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2013-as költések
Az ELTE TTK HÖK Gazdálkodása

Idén kicsit megkésve bár, de a szokásoknak megfelelően olvas-
hattok most a 2013-as költségvetésről. Nevezhetnénk ezt költségve-
tési beszámolónak is, de mégsem tesszük, hogy miért? Olvassátok 
el a cikket és megtudjátok!

Az előző évekhez képest a tava-
lyi év rendkívülinek tekinthető, tavaly 
ugyanis nem volt költségvetése a Kari 
HÖK-öknek. 2013-ban minden kari 
HÖK-ös költést az EHÖK (ELTE Egye-
temi Hallgató Önkormányzat) fizetett 
ki, mégis fontosnak látjuk tájékoztatni 
a hallgatóságot arról, hogy milyen téte-
lek kerültek kifizetésre TTK-s vonat-
kozásban. Mivel nem volt költségve-
tés, amiről be lehetne számolni ezért 
fordulhatott elő, hogy a tavalyi évről 
nincs a TTK HÖK Küldöttgyűlése által 
elfogadott 2013-as költségvetési beszá-
molója a TTK HÖK-nek. (Előző évek 
költségvetési beszámolóit megtaláljá-
tok a ttkhok.elte.hu oldalon!)

De mi is az a működési keret, ami-
re a költségvetések vonatkoznak? Az a 
keret melyet a TTK HÖK a mindennapi 
működésére fordít egy, ösztöndíjaktól 
teljesen független keret, amely egye-
temi szinten kerül meghatározásra 
a költségvetés elfogadásakor. Ebből 
fizetjük a telefonszámlát, irodaszere-
ket vásárolunk, képzéseket tartunk 
(bele tartozik az egész mentorrendszer 
képzése), rendezvényeket szervezünk 
(gólya programok, LEN, kari rendez-
vények, kis szakos rendezvények) 
valamint ebből a keretből fedezzük a 
Tétékás Nyúz megjelenését is.

Mivel tavaly ilyen kerettel nem ren-
delkeztünk, de mégis ki kellett a fent 
említett tételeket fizetni, ezért most arról 
fogok beszámolni költségvetési soron-
ként, hogy milyen tételek kerültek kifize-
tésre az EHÖK részéről, melyek minket 
TTK-s hallgatókat érintettek.

Ezek részletezve: Képzések: TTK 
HÖK Önképző hétvégéje Dunavarsá-
nyon került megrendezésre. Bevonó 
tábor: A TTK HÖK-ös utánpótlás-kép-
zés érdekében a tavalyi évben is meg-
rendezésre került a bevonó tábor. Az 
eddigiekhez hasonlóan meghirdettük a 
Kar hallgatói számára a szokásos infor-
mációs felületeken. A tábor résztvevői 
a TTK HÖK mindennapi munkájába 
nyerhettek betekintést, illetve szekció-
munka során egy-egy területet jobban 
is megismerhettek.

Mentorrendszer: A mentorok több 
lépcsős szűrőn esnek át. A kötelező 

képzéseken elmélyítik tudásukat a 
tanulmányi ügyek, az ösztöndíjak, a 
külügyi lehetőségek, a rendezvények 
és a sportolási lehetőségek terén.  
A tábor és kirándulások keretében a 
csapatépítésre is hangsúlyt fektetünk. 
A mentorok semmiféle közvetlen 
pénzbeli támogatást vagy hallgatói jut-
tatást nem kapnak tevékenységükért. 
A táborokban, képzéseken való rész-
vétel kötelező egy mentor számára, a 
HÖK a szállásköltségeket, illetve ese-
tenként az utazási költséget átvállalja 
a mentoroktól. A mentorok a táborok 
és a mentorrendszer egyéb költségei-
nek fedezését saját anyagi forrásaikból 
oldják meg, a TTK HÖK segítségével. 
A tavalyi évben a Mentorhétvége Száz-
halombattán került megrendezésre.

HÖOK vezetőképzők: A TTK HÖK 
az országos vezetőképzőkön is konst-

ruktívan képviselteti magát. A veze-
tőképzőkre fordított kiadások vissza-
fogása végett csupán az elnökség és 
az aktuálisan illetékes tisztségviselők 
vesznek részt a képzéseken. A rész-
vételi díjuk csökkentése miatt a TTK 
HÖK támogatja szállásköltségüket. A 
2013-es évben megrendezésre kerülő 
két országos szintű vezetőképzőn kép-
viseltette magát a TTK HÖK.

Nyomda: A Tétékás Nyúz a TTK 
HÖK minden héten, 1200 példányszám-
ban megjelenő, ingyenesen elvihető újsá-
ga, mely A/4-es méretű, színes borítóval 
és 20 oldal terjedelemmel. Most is ezt for-
gatod kedves olvasó!:) A Gólyanyúzban 
az elsős hallgatókat látjuk az egyetemi 
élet elkezdéséhez szorosan kapcsoló-
dó fontos és hasznos információkkal. 
A megjelent lapszámok http://issuu.com/
tetekas_nyuz honlapon is elérhetők.

Rendezvények: A Lágymányosi 
Eötvös Napok a lágymányosi karok 
legnagyobb ingyenes rendezvénye.  
A rendezvényen 2 nagy sátorban 
neves együttesek koncerteztek, továb-
bá kisebb sátrakban egyéb elfoglalt-
ságokon vehettek részt a rendezvény 
résztvevői, ahol TTK HÖK-ről, szakte-
rületekről, civil szervezetekről, külföl-
di csereprogramokról lehetett bővebb 
információkat szerezni. 2013-ben is  
4 gólyatábor került megrendezésre.  
A gólyatáborokra szánt keretösszeg 
táborok közötti felosztást idén is főként 
az alapszakra jelentkezettek száma 
határozta meg, ahova felvételt nyertek. 
Ezek a rendezvények az ELTE Egyete-
mi Szolgáltatásszervező Kft. segítségé-
vel kerültek lebonyolításra.

Irodaköltség: A hallgatói irodák 
alapfelszereléseit szereztük be tavaly, 
úgymint nyomtató papír, színes papír, 
toner, boríték, mappák.

Távközlés: A 2 telefon elengedhetet-
lenül szükséges a mindennapos ügyinté-
zésben. A 2013-as évben szinte minimális 
szinten tudtuk tartani a távközlési költsé-
geket. 1-2 hónap volt az (főként nagy ren-
dezvények idején mikor meghaladtuk a 
kilenc ezer forintot. Ez a korábbi évekhez 
képest nagyon alacsonyak számít.

PR és fejlesztések tételsor alatt 
nem volt költés a tavalyi évben és fent 
elmondottak alapján maradványt sem 
képeztünk.

Kérdéseddel fordulj hozzám biza-
lommal!

Csutka Boglárka
Gazdasági elnökhelyettes

gazdeh@ttkhok.elte.hu

Képzések 863 030 Ft

Nyomda 964 889 Ft

Rendezvények 8 876 433 Ft

Irodaköltségek 228 948 Ft

Távközlés 48 653 Ft
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Fejlemények a felsőoktatás  
jogi milieujében

Április közepén, Nagymaroson megrendezett eseményen az 
EHÖK számos jogi és szociális problémára keresett innovatív 
választ. A fejleményekről és a munkamenetről alább kaphattok 
bővebb tájékoztatást.  

Április 17 és 19-e között került sor 
az Egyetemi Hallgató Önkormányzat 
Tudományos Bizottságának tavaszi 
vezetőképzőjére. Helyszínül a festői 
Nagymaros szolgált, több téma is terí-
tékre került a 3 nap alatt, a honoráciori 
státusztól kezdve, az újonnan beveze-
tendő hallgatói ösztöndíjakon át, egé-
szen a teljesen új egyetemi programo-
kig (felhőegyetem, inkubátorprogram). 

Első nap a leutazással telt, majd 
este családias hangulatú csapatépítés 
keretein belül megismerhettük jobban 
mind magunkat mind a tudományos 
bizottság többi tagját. 

Második nap került sor 
a szakmai programok zömé-
re, a csapat kiegészült továb-
bi résztvevőkkel, így a leg-
több kar képviseltette magát 
a vezetőképzőn. A délelőtti 
szekcióban kerültek áttekin-
tésre az egyes karok tudomá-
nyos munkát segítő ösztöndíj 
rendszerei, a kari hallgatói 
részönkormányzatok és szak-
kollégiumok tudományos és 
ismeretterjesztő tevékenysé-
gei. Szó esett arról, hogy az 
egyes karokon milyen versenyzési 
lehetőségek állnak a hallgatók rendel-
kezésére – külön öröm volt számom-
ra, hogy arról számolhattam be, hogy 
a TTK-n kiemelkedően sok lehetőség 
közül válogathatnak a hallgatók, szin-
te mindenki megtalálhatja a neki leg-
jobban megfelelő megmérettetést. A 
fent említett dolgok átbeszélése az új 
összegyetemi pályázatok kiírása miatt 
volt fontos, melyről még a későbbi-
ekben szó lesz. Ezek átbeszélése után 
sorra kerültek az OMHV rendszerrel 
kapcsolatos lehetőségek. A megbeszé-
lés során arra jutottunk, hogy révén az 
OMHV lehet az oktatói munka egyik 
legjobb fokmérője – sőt az oktató elő-
menetel egyik indikátora („legjobb” 
oktató pályázat) is lehet az értékelés – 
így érdemes volna kidolgozni az egyes 

karokra, sőt intézetekre specifikált kér-
dőíveket. Így az oktatók, intézetek is 
pontosabb visszajelzést kaphatnának 
munkájukról, de természetesen ehhez 
a megfelelő kitöltöttségi arány is fon-
tos lenne. Ezek után terítékre kerültek 
különböző összegyetemi pályázatok, 
szó esett arról, hogy a jó tanuló jó spor-
toló pályázat pontrendszerének tartal-
maznia kellene a pályázó tudományos 
érdemeit is – így az elbírálás során a 
jelentkező 50%-ban sport eredménye-
ire 25 – 25%-ban pedig tanulmányi és 
tudományos eredménye kapna pontot. 

Ehhez hamarosan elkészül a megfelelő 
pontrendszer. 

Ezen fe lül  szóba került  a 
TudásImport pályázat, mely főként a 
külföldön tanulmány utat tevő hallga-
tók számára jelenteni támogatást. Idén 
ez a pályázat szeptemberben kerül 
majd kiírásra, a bizottság a beérkezett 
pályázatok mennyisége és minősége 
alapján dönt majd a megítélendő támo-
gatás mértékéről. A délelőtti szekció-
ban még szó esett a könyvtári ügyek-
ről, főként arról, hogy formálódik egy 
ELTE összegyetemi szakdolgozati 
repozitórium (itt fontos megemlíteni, 
hogy a TTK-n például a matematika 
intézet honlapján az szakdolgozatok 
évek szerint több év távlatában is visz-
szakereshetők) koncepciója. Ennek 
lényege, hogy az ELTE IP-címekről az 

egyetemen elkészült szakdolgozatok 
elérhetőek legyenek, így az adatbá-
zis egyfajta kiindulópontot biztosít a 
szakdolgozatot írni készülő hallga-
tóknak. A délutáni szekcióban kerül-
tek terítékre az olyan témák, mint a 
korábban említett összegyetemi pályá-
zatok, a felhőegyetem és az inkubá-
tor program. Az EHÖK új ösztöndíj 
pályázatival főként a tudományos 
eredményeket, emellett a tudományos 
konferenciákon való részvételt, kon-
ferenciaszervezést szeretné elismerni, 
támogatni. Az ehhez kapcsolódó szem-
pontrendszer felállítása, kidolgozása 
volt a délutáni szekció egyik legfőbb 
témája. Emellett szó esett arról, hogy 
különböző internetes kurzusok meg-
szervezését, hogyan is tudná a hallgató 
önkormányzat lebonyolítani. Az így 
létrejövő felhőegyetem indulásképpen 
10 különböző óraszámú kurzust fog 
tartalmazni, az előadások a könnyebb 
fogyaszthatóság érdekében 30 perces 
blokkokra lesznek bontva. A program 
az egyes blokkok között számon kérné 

a megszerzett tudást, így elmé-
lyítve azt. A program további 
részletei kidolgozás alatt áll-
nak, hamarosan azonban fog-
tok még hallani róla. Hasonló-
an kidolgozás alatt áll egy friss 
diplomásokat, tehetséges hall-
gatókat segítő inkubátori rend-
szer kidolgozása, mely jogi, 
pénzügyi tanácsadással segí-
teni, az egyetemről kikerülő 
és start-up vállalkozásba fogó 
diákokat, hogy minél eredmé-
nyesebben boldoguljanak a ver-
senyszférában. Mindezek után 

szó esett a hamarosan megrendezésre 
kerülő Tehetségnap nevű programról 
– amelyhez ti is megtalálhattok szinte 
minden információt a http://ehok.elte.
hu/tehetsegnap honlapon. A program 
célja, hogy lehetőséget teremtsen kap-
csolatfelvételre a különböző cégek és a 
tehetséges hallgatók között. 

A két kimerítően hosszú szakmai 
témákat tárgyaló szekció után kimerül-
ten tértünk nyugovóra, majd másnap 
már csupán a hazaút várt ránk. Mun-
kánk eredményét a tudományos bizott-
ság hamarosan átülteti a gyakorlatba 
is, érdemes figyelemmel követni mind 
az online mind az offline hírcsatorná-
kat, hogy időben értesüljetek a titeket 
érintő pályázatokról, ösztöndíjjakról 
vagy egyéb lehetőségekről. 

Érsek Gábor
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Április 8-án reggel indultunk 
útnak a Nyugati pályaudvarról, majd 
érkeztünk meg 4 óra múlva a szép új 
villamosokkal ellátott városba. Első 
érkezőkként a nyitó előadás előtt még 
lehetőségünk volt a szálláshelyünkkel 
is megismerkedni, amely egy csendes, 
kellemes helyen feküdt a Nagyerdő szé-
lén. A nyitó előadáson minden részt-
vevő a saját egyeteméről tartott egy kis 
performanszt, illetve minden intézmény-
ből egy hallgató a saját kutatásait mutat-
ta be a jelenlévőknek. Ezután lehető-
sége volt mindenkinek egy kicsit az út 
fáradalmait a szálláson kipihenni, amire 
szükség is volt, hiszen az este folyamán 
az ismerkedés nevében a város néhány 
vendéglátóipari egységének látogatása 
volt a program. Másnap reggel esővel 
virradt ránk a hajnal, ami sajnos elmosta 

az aznap délelőtti programot, amely a 
város nappali fényben való megismeré-
sét célozta volna meg.

Az idő szelidülésével a szervezők 
egy hiánypótló előadással igyekeztek 
pótolni a városismereti hiányosságain-
kat. Ezután a helyi menzán vendégel-
tek meg bennünket egy kiadós ebéddel, 
majd vártak ránk a délutáni programok. 
Az első program egy magashegyi túra-
beszámoló volt, melyek során nem csak 
tapasztalatairól mesélt, de a felszerelését 
is megmutatta. Ezután több program 
közül lehetett választani, ugyanis az 
EGEA képviseletében az ELTE hallga-
tói tartottak egy kis beszélgetést, míg az 
ezzel párhuzamosan futó program ennél 
mókásabb volt, hiszen homokvárépítő 
verseny várt ránk. Hogy miért is volt 
ilyen vetélkedő? Mert ezután követke-

zett a folyóvizes bemutató, amelynél a 
víz romboló és építő munkáját mutatták 
be a felépített mesterműveken. Mivel ez 
egy verseny volt, így nem babra ment 
a játék, ennek megfelelően a várunkat 
egyedüliként nem is mosta el a víz, ellen-
állt a rombolásnak – így azért egy kicsit 
el is voltunk szontyolodva a harmadik 
helyezés miatt.

A találkozó utolsó napján napsü-
tésben egy főzőversennyel indultunk, 
azonban a főzőtehetség hiánya, illetve a 
remek idő meggyőzött bennünket arról, 
hogy végre a remek időben felfedezzük 
magunknak a várost. A sétánk során 
egy élhető, szerethető település képe 
rajzolódott ki előttünk, de nem időzhet-
tünk túl sokáig a nézelődéssel, mert este 
várt ránk a találkozó és a szakhét lezáró 
előadása a nyeremények kiosztásával, 
illetve ezután a szakos buli. Péntek reg-
gel sok élménnyel gazdagodva, sok új 
ismeretséggel a tarsolyunkban moso-
lyogva indulhattunk haza. Összességé-
ben nagyon jó és hasznos három napon 
lehettünk túl, hiszen megismerhettünk 
egy gyönyörű várost, és sok új szakmai 
kapcsolatot teremtettünk a debreceniek 
szervezetével, a FFRÖCS-csel.

Vara Bálint

Ősszel induló mesterképzések
Jelentkezz május 30-ig az EIT 
ICT Labs mesterképzéseire

Az informatikai szaktudást és vállalkozói ismereteket ötvöző, ingye-
nes nemzetközi elitképzésre várjuk kreatív, angolul jól beszélő, és az 
üzleti világ felé nyitott informatikusok és matematikusok jelentkezését! 

• Szeretnél kiváló technológiai szak-
tudás mellett menedzseri és vállalkozói 
ismeretekre is szert tenni?

• Szeretnél két európai nagyváros-
ban tanulni, valamint nyári egyetemen 
és ipari partnerekkel közösen szervezett 
gyakornoki programban is részt venni? 

Ha igen, akkor neked szól ez a 
képzés!

Tanulj a második évben Budapes-
ten, és a képzés első évére 5 ország 7 
különböző vezető európai egyeteméből 
választhatsz!

● Első évben Berlin (Németország), 
Trento (Olaszország), Helsinki (Finnor-
szág), Stockholm (Svédország), Eindho-
ven vagy Delft vagy Twente (Hollandia) 
egyetemein tanulhatsz!

● Második évben Budapesten, az 
ELTE-n vagy BME-n folytathatod a mes-
terképzést.

● 3 szakirány közül választhatsz 
az infó-kommunikáció leginnovatívabb 
területeiről: 

- szolgáltatásközpontú program-terv, 
- biztonság és adatvédelem, 
- digitális média és kommunikációs 

technológia
● Tandíjmentesség az EU/EEA és 

Svájc lakosainak, nem EU/EEA diákok-
nak 8000 EUR /év a tandíj.

● Ösztöndíj lehetőségek, s minden 
hallgatónak egyszeri utazás és költözési 
támogatás 3000 EUR mértékben. 

● Garantált három hónapos szakmai 
gyakorlat hazai ipai partnereinknél, mint 

Ericsson Magyarország, Nokia Solutions 
and Networks, Magyar Telekom, Cisco 
és az ELTE-Soft.

● Két egyetemről is kapsz MSc dip-
lomát és EIT ICT Labs vállalkozói bizo-
nyítványát

Fejleszd üzleti és vállalkozói készsé-
geidet és indítsd el saját vállalkozásodat! 
Az EIT ICT Labs mesterképzés ebben is 
segít neked!

HOGYAN JELENTKEZZ?
Jelentkezési határidő 2014. május 

30, amennyiben a 2014/15-ös akadémiai 
évet Trentoban (University of Trento, 
Olaszország), vagy Berlinben (TU Berlin, 
Németország) szeretnéd eltölteni. 

Keress minket a masterschool@
ictlabs.elte.hu e-mail címen vagy a (+36) 
1 381-2332-os telefonszámon!

Bővebb információ a képzésről és 
a jelentkezésről az www.ictlabs.elte.hu 
honlapon található.

Csatlakozz egy sikeres, innovatív, 
nemzetközi elit informatikus csapathoz!

Lovas Zsófia
Hallgatói ügyek koordinátora

zsofia.lovas@ictlabs.elte.hu
ictlabs.elte.hu  

Fiatal Geográfusok Országos találkozója 
Idén már negyedik alkalommal került megrendezésre a Fiatal Geográ-

fusok Országos találkozója. A vándortalálkozót idén Debrecenben rendez-
ték, amely város első alkalommal szolgált helyszínéül a rendezvénynek. A 
több napos eseményen a házigazda debrecenieken kívül egyenesen Bara-
nyából érkeztek a pécsiek, és a Tisza partjáról érkezett a szegedi csapat. 
Meg természetesen ott volt az ELTE képviseletében a lelkes kis csapatunk.



TétékásNyúz

Hallgatói közélet Hallgatói közélet & Sport 9

Ezüstérmesek az 
ELTE pólósai!

Döntőt játszhattak 2014-ben az 
ELTE Vízilabda DSK pólósai a II. 
Magyar Egyetemi-Főiskolai Vízilab-
da-bajnokságon, melyet április 5–6-án 
rendeztek a Nyéki Imre uszodában. 
Az esemény rangját mutatta, hogy 
játékvezetőként kiváló vízilabdázók, 
így többek között Benedek Tibor, Ger-
gely István, Fodor Rajmund, Steinmetz 
Ádám és Faragó Tamás fújták a sípot, s 
tiszteletét tette az uszodában Kemény 
Dénes, a Magyar Vízilabda Szövetség 
elnöke, Dr. Simicskó István sportért 
felelős államtitkár, valamint Hoffman 
Tamás a XI. kerület polgármestere is.  

A módosított szabályoknak 
köszönhetően (kisebb labda, futóóra, 
a hét méteren kívülről szerzett találat 
kettőt ér, a kiállított játékos azonnal 
visszaállhat) gyorsabb és látványosabb 
lett a játék, s remekül szolgálta a torna 
legfőbb célját, a vízilabda és az egyetemi 
sport népszerűsítését. Az ELTE pólósai 
a 11 felsőoktatási intézményt tömörí-

tő mezőnyben a torna mindkét napján 
meggyőző teljesítményt mutattak, a 
szombati csoportkörben szigorú véde-
kezéssel és szépen kivitelezett táma-
dásokkal múlták felül a BME csapatát 
(9:6), majd este simán verték a Debre-
ceni Egyetem pólósait (12:5). Vasárnap 
már a legjobb négy között folytatódott 
a menetelés, az elődöntőben csapatunk 
gólparádét rendezett a Pécsi Tudo-
mányegyetem ellen (17:11), s izgatottan 
várhatta a másik elődöntő kimenetelét, 
s döntőbeli ellenfelét.  A másik ágon a 
BGF jóval keményebb csatában múlta 
felül a Corvinust (13-11), ezzel eldőlt, 
hogy az ELTE és a BGF vívja a finálét. A 
döntőben egy ideig fej-fej mellett halad-
tak a csapatok, ám később a BGF össze-
sen öt darab, hét méteren túlról szerzett 
„dupla” találattal jelentős előnyt tudott 
szerezni, ezeknek köszönhetően a vég-
eredmény 16:9 lett, ám csalódottságra 
nem lehetett oka játékosainknak.

A díjátadón a finálét vezető Merkely 
Béla professzor és Faragó Tamás mellett 
Hoffmann Tamás, a XI. kerület polgár-
mestere és Kiss Ádám, a MEFS elnöke 
nyújtotta át az érmeket az együtteseknek. 

Zárszóként megtudtuk, hogy a rendha-
gyó és népszerű esemény a következő 
évben is megrendezésre kerül, az ELTE 
vízilabdázói így akár revansot is vehet-
nek a BGF csapatán! Kemény Dénes kez-
deményezésére a kétnapos torna jövő-
re egész évben zajló eseménysorozattá 
nőheti ki magát. Az elképzelt szisztéma 
szerint régiókban bonyolódó őszi és tava-
szi csoportkörök után alakulna ki egy 
igen izgalmas, kétnapos nyolcasdöntő 
mezőnye, a bajnokság megrendezéséhez 
a Magyar Vízilabda Szövetség kész anya-
gi támogatást is nyújtani. Találkozzunk 
tehát jövőre is, HAJRÁ ELTE!

Az ELTE-s csapat tagjai: 1. Szász 
Péter (kapus) [ÁJK]; 2. Répási Károly 
[PPK]; 3. Homa András [ÁJK]; 4. Nagy 
Sándor [ÁJK]; 5. Fazekas Tibor [PPK]; 
6. Major Dániel [TTK]; 7. Major András 
[PPK]; 8. Zelki Soma [BTK]; 9. Fülöp 
Dominik [BTK]; 10. Lajtai Márk [ÁJK]; 
11. Szabó Péter [TTK]; 12. Turbók And-
rás [PPK]; 13. Pintér Luyi [TáTK]; 14. 
Szakály Péter Soma (kapus) [TTK]; 16. 
Imre Ádám [TTK]; 17. Jancsó Dávid 
[IK]; edző: Szabó Attila

Hohl Zsófi

Példakép program
Tölts egy napot álommunkahelyeden!

Lenne kedved kipróbálni akár csak egyetlen nap erejéig, milyen az 
MOL-nál vagy az Ökukánál dolgozni? Ha igen, jelentkezz áprilisban 
az ELTE Karrierközpont Példakép programjába és májusban teljesülhet 
az álmod. Agárdi Krisztát, a program felelősét kérdeztük a részletekről.

Mi a program célja?
Mindenkinek megvannak az 

elképzelései az ideális munkahelyről, 
de kevés embernek adatik meg, hogy 
egyetlen napra belessen a kulisszák 
mögé és megnézze: tényleg neki való-e 
az a munkahely vagy szakma. A Kar-
rierközpont most elismert szakembe-
reket, vezetőket felvonultatva lehető-
séget biztosít egy gyorstesztre, aminek 
rengeteg pozitív hozadéka lehet.

Kik a példaképek?
A példaképek nem hírességek, 

hanem egész egyszerűen olyan embe-
rek, akiknek sok ELTE hallgató szí-
vesen lenne a munkatársa. Természet-
tudományi területen olyan szerve-
zetek léptek be a programba, mint a 
MOL, de akad újonnan indult start-up 

és biológuskutató is. A példaképek 
önként vállalták, hogy egy munka-
napjukat megosztják egy-egy ELTE-s 
hallgatóval, beszélnek a munkájukról, 
a karrierükről, esetleg beviszik egy 
megbeszélésre, bemu-
tatják a kollégáiknak 
vagy éppen rájuk bíz-
nak egy apróbb felada-
tot is.

Hogyan jelent-
kezhetünk?

Április 30-ig kell 
j e lentkezni  (csosz .
gabor@karrier.elte.hu) a 
példakép megjelölésé-
vel és egy motivációs 
anyaggal, ami lehet egy 
levél, prezentáció vagy 

akár egy mobillal felvett 1-2 perces 
videó is. Mivel minden példakép csak 
egyetlen hallgatót fogad, valahogy 
versenyeztetnünk kell a jelentkezőket. 
Dobja félre mindenki nyugodtan az 
önéletrajzírós görcsöket és mondja el 
őszintén, hogy mit vár ettől a lehető-
ségtől, és hogy mennyire hisz abban, 
hogy ez akár megváltoztathatja az éle-
tét! A Karrierközpont előszűr, a vég-
ső döntést pedig a példaképek fogják 
meghozni.

Mikor derül ki, hogy kik me-
hetnek a példaképekhez?

Május 6. és 8. között rendezzük 
háromnapos online állás-
börzénket, ahol állásle-
hetőségeket, gyakornoki 
pozíciókat, diákmunkát, 
önkéntes munkát kínálunk 
majd. A Virtuális Állás-
börzén hirdetjük majd ki 
a pályázatok eredményét 
és május második hetében 
lesz lehetőség a példaké-
pekkel való találkozásra.

A Példakép program 
részletei megtalálhatóak az 
allasborze.elte.hu oldalon!

ELTE Karrierközpont
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„A tudomány értéke, az ér-
tékelés tudománya” 
Beszámoló a 2014. április 1-én 
rendezett workshopról

A tudománnyal foglalkozók teljesítményének mérésével a 
tudománymetria foglalkozik. A tudományos munka egyik fontos 
része az új eredmények publikálása. A megjelent közlemények nyil-
vántartása különböző adatbázisokban történik. Sokak számára az 
MTMT rövidítés nem mond semmit, és csak a tudományos pályázatok 
benyújtásánál szembesülnek azzal, hogy a sikeres pályázás elenged-
hetetlen feltétele az MTMT használata. De miről is van szó valójában? 

A tudománymetria és az 
MTMT kapcsolata

Az MTMT adatbázis építése 2009-
ben indult. A rendszer célja a hazai 
oktató- és kutatóhelyek tudomá-
nyos tevékenységének megjelenítése. 
Lényegében a rendszer olyan nem-
zeti bibliográfiai adatbázis, amely a 
magyar tudománymetria alapját képe-
zi. Az oktatók és kutatók gyakran úgy 
érzik, hogy felesleges teher számukra 
a megjelent publikációk és hivatkozá-
sok ezen adatbázisban történő szere-
peltetése, mivel ugyanezek az adatok 
más külföldi és hazai adatbázisban is 
elérhetőek. Az MTMT ugyanakkor biz-
tosítja az idéző műveknek a tudomá-
nyos szakirodalomban elfoglalt helye, 
jellege, műfaja, hatásossága szerinti 
nyilvántartását is. 

Tudománymetrai a hazai gya-
korlatban

Az elmúlt években a tudomány-
metria szerves része volt az MTA tudo-
mányos osztályok és a Doktori Tanács 
munkájának. Az alkalmazott módsze-
rek és eljárások biztosították, hogy 
alkalmatlan személy ne válhasson dok-
torrá, ne lehessen tagja a köztestület-
nek. A legismertebb tudománymetriai 
eljárások a publikációk mennyiségét, 
minőségét és visszhangját próbálják 
meg számszerűsíteni. Ezáltal lehető-
ség nyílik a tudományban dolgozók 
teljesítményének az összehasonlítására 
és az egyes egyetemek közötti rangsor 
felállítására. Az egyetemek értékelé-
se ugyanakkor nem tükrözi az adott 
szakterületeken elért teljesítményeket, 
így összetett szempontok szerint kell 
az értékelési rendszereket kidolgozni. 

Az Open Access (a publikációk szabad 
hozzáférhetősége) térhódításával és a 
nemzetközi szemléletmód változásá-
val párhuzamosan a jelenleg használt 
doktori értékelési rendszer több terü-
leten módosításra szorul. Ennek meg-
vitatására tartottak workshopot 2014 
április 1-én az MTA székházban.

„A tudomány értéke, az érté-
kelés tudománya”

Az összejövetelt Pálinkás József, az 
MTA elnöke nyitotta meg. Ezt követően 
Wolfgang Glänzel a Leuveni  Egyetem 
professzora tartott előadást a nemzetközi 
tudománymetriai gyakorlatról és tapasz-
talatokról. A kutató hangsúlyozta, hogy 
mindig a mérés célja határozza meg az 
alkalmazott módszereket és eszközöket. 
Szakterülettől függően különféle meg-
közelítés lehetséges, és tudományterüle-
tenként eltérhet a releváns dokumentum 
típusok és publikációk kiválasztása, az 
idézettség és az önidézetek értékelése, 

valamint a használt mérőszámok és 
alkalmazott adatbázisok köre. 

A színvonalas előadást négy igen 
fontos irányelv megvitatása követte, 
melyek az alábbi témakörökre vonat-
koztak: 

A tudományos teljesítmény megíté-
lésénél a folyóiratok impaktfaktor (IF) 
összegét ne használjuk.

Az összes idézők számát használjuk 
a munkásság értékelésénél.

Az utolsó 3-5 év értékelésében a vár-
ható idézettséget vagy a magas presztí-
zsű folyóiratcikkek számát használjuk. 

Nemzetközi szakterületi referencia 
értékeket használjunk a küszöbértékek 
megállapításához. 

Megállapítható, hogy az irányelvek 
megítélése a bölcsészettudományok, ter-
mészettudományok és műszaki tudomá-
nyok terén jelentős eltérést mutat.

Az impakt faktor nem alkalmas az 
eltérő szakterületek összehasonlítására, 
mivel az összesített értékek tudomány-
területtől függően nagyságrendi eltéré-
seket mutathatnak. Egyes természettu-
dományok valamint az orvostudomány 
esetén az impakt faktor használata nem 
küszöbölhető ki. Ugyanakkor a bölcsé-
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emberélet?

Február óta járok tárgyalások-
ra, családon belüli és párkapcsola-
ti erőszak témakörben, a PATENT  
(http://patent.org.hu/) önkéntes monito-
rozó programjának keretében.

Nemrég ismét elmentem egy tár-
gyalásra. Az ügy részletei most nem 
érdekesek. Egy mondat ütötte meg a 
fülem, de nagyon. Az ügyben jelen-
tősen súlyosbító körülmény volt, 
hogy a vádlott egy köztiszteletnek 
örvendő személyben tett kárt (jelen 
esetben megölte) és ez az ügy köz-
felháborodást keltett s felzaklatta a 
közösséget. Nem akarom legitim-
mé tenni a gyilkosságot, de hogy 
súlyosbító, ráadásul extrém módon, 
jelentősen súlyosbító körülmény 
az, hogy az áldozat köztiszteletnek 
örvend, kvázi „jó ember”, az szá-
momra megrázó élmény. Ki dönti el, 
ki a jó ember és ki nem? Ki dönti el, 
mennyit ér egy emberélet? X ember 
megöléséért csak 8 év, másikért meg 
10, csak azért, mert az egyik köztisz-
teletben álló személy volt, a másik 
pedig nem? Ennyi erővel egy másik 
ügyben kijelenthetjük, hogy jelen-
tősen enyhítő körülmény, hogy az 
áldozat senkinek sem fog hiányozni? 
Így megy ez?

De ott a másik oldal is. Ha vala-
ki köztiszteletnek örvend, akkor az 
enyhítő körülmény, ha ő ártott valaki 
másnak. Mert ő olyan jó ember… csak 
most mondjuk kicsit molesztálta a 
lányát. De azért jó ember, ne kapjon 
nagyon nagy büntit.

Én ezt nem tudom összerak-
ni a fejemben. A büntetlen előélet, 
azt értem. De hogy köztiszteletnek 
örvend…

Ármós Dorottya

Tavaszi Kortárs Sütivásár
Beszámoló, köszönetnyilvánítás

Idén 2014. április 8-án (az ELTE BTK Gólyavárban) került megrendezésre 10 
és 17 óra között az erre a félévre tervezett Kortárs Sütivásár. Első komoly szervezői 
projektem volt ez a Kortársnál (szerencsére nem voltam egyedül, Dubravszky 
Blankával ketten viseltük eme hatalmas felelősséget!), előző este körülbelül 
annyira izgultam, mint az első osztálytáborom előtt negyedikben. Mindenféle 
rémségeket álmodtam, hogyan fog kudarcba fulladni az egész, nem aludtam 
valami jól. Jól esett reggel arra ébredni, hogy minden rendben van.

A nap pedig még csodásabban folytatódott, mint gondoltam volna. Első lelkes 
vásárlónk már fél 10 körül megérkezett (természetesen nem zavartuk el). A nap 
folyamán pedig körülbelül 160-an jöttek sütit venni, érdeklődni a csoport iránt. 
Ezúton szeretném nekik megköszönni a Kortárs nevében a csoport támogatását! 
Igyekszünk mindezt lelkes munkával és érdekes programokkal viszonozni! (Illet-
ve nagyon reméljük, a sütikkel is elégedettek voltatok!)

Olyannyira sikeres volt a vásár, hogy már negyed 5 körül elkezdtünk összepa-
kolni a tervezett 5 óra helyett, mert szépen kiettetek minket a sütijeinkből. Amúgy 
hála az égnek, mert nehéz volt ám a finomabbnál-finomabb sütik előtt ülni egész 
nap (és csak módjával fogyasztani…)!

Szeretnénk még megköszönni a Tortaboltnak (https://www.facebook.com/pages/
TortaBolt/485275828161230) és a Gandolfini Cafénak (https://www.facebook.com/
Cafe.Gandolfini) a sok-sok felajánlott finomságot!

A Sütivásáron a következő finomságokkal találkozhattak az arra járó szeren-
csések (csak hogy azok is csorgassák a nyálukat, akik nem voltak ott): Medve-
hagymás pogácsa; Sajtos rudacska; Ogre süti (mandulás-kakós szelet); Csokis cso-
dapuffancs (laktózmentes); Duplacsokis kókuszgolyó; Banános-csokis-mogyorós 
muffin; Szeretet-szelet (meggyes pite); Nyuszifalat (cukor- és gluténmentes répás-
almás süti), Brownie (kétféle is!); Szeretet szamóca (csokiba mártott eprek); Szivár-
vány cupcake; Túrós-barackos rétes (Gandolfini Café); Citromtorta (Gandolfini 
Café), Tarte Tatin; Narancstorta (gluténmentes); Málnás csokitorta (Tortabolt); 
Répatorta (Tortabolt) és Csokis minimuffin (Tortabolt).

Kíváncsiak vagyunk, melyik sütemény ízlett Nektek a legjobban, és milyen 
sütiknek örülnétek a legközelebbi Sütivásáron! Véleményeteket, ötleteteket várom 
a pillepillango@gmail.com címre!

Ármós Dorottya

szettudományoknál, például a filozófia- 
és történettudományok esetén a folyóirat 
centrikus értékelés sokszor problemati-
kus. Itt a monográfia meghatározó jelen-
tőségű közleménytípus.

Az önidézést legtöbbször felesleges 
külön számolni, komolyabb tudomá-
nyos munkásságban statisztikailag elég 
stabil arányú (15-25%). Eltérést jelen-
tenek az adatbázissal kevésbé lefedett 
területek, ahol az önidézetek sokszor 
nem kerülnek rögzítésre. 

A várható idézettség kiszámítása a 
tudományterületek jelentős részénél nem 
ad értékelhető információt az adott kutató 
tudományos értékelése szempontjából. 
Fontos, hogy az adott osztály dolgozza 
ki a szakterület folyóiratainak rangsorát.

Nem minden területen vannak nem-
zetközi referencia értékek, de ahol van-
nak, ott ennek figyelembe vétele fontos. 

Általánosságban leszögezhető, hogy 
a minél teljesebb körű adatszolgáltatás 
elengedhetetlen, ugyanakkor az adatok 
kiértékelési szempontjai az egyes tudo-
mányterületek esetében jelentősen eltér-
nek egymástól. Fontos, hogy a tudomá-
nyos osztályok maguk határozzák meg 
az értékelés során figyelembe vett adatok 
körét és az alkalmazott módszereket. 

A workshopot Soós Sándor az 
MTA Tudománypolitikai és Tudo-
mányelemzési Osztály vezetője által a 
kutatók tudományos értékelésének új 
lehetőségeiről tartott előadása zárta. A 
tudománymetriai műhely-konferencián 
elhangzottakról részletesen az MTA hon-
lapján olvashatnak az érdeklődők. 

http://mta.hu/mta_hirei/a-tudomany-
ertekelese-az-ertekeles-tudomanya-
tudomanymetriai-muhely-konferencia-az-
akademian-133917/

Óváriné Koczka Ildikó



48. félévfolyam 10. szám 
2014. április 23.

Természet-Tudomány-Technika14
Lecsós Kert
Veteményes a belvárosban

Magyarországon 2010-ben nyílt az első közösségi kert Budapes-
ten, a III. kerületben. A legismertebb „közveteményes” a Millená-
rison található, de láthatunk a panelsorok közti füves részeken is 
megművelt, apró parcellákat, ahol a városi földművelők gyümölcsöt, 
zöldséget és fűszernövényeket is termelnek.

A kezdetek

A világ első közösségi kertjeit 
háborús körülményeket között hoz-
ták létre, hogy pótolják a hiányzó 
élelmiszert parányi gazdálkodásuk-
ból származó terményekkel. Ez főleg 
Angliában, Kanadában és az Egyesült 
Államokban vált elterjedt módszerré. 
A második világháború idején, Lon-
donban már kulcsszerepet játszott a 
városi élelmezés terén.

A manapság számon tartott 
közösségi kertek elődei az 1960-as 
években születtek, abban a korban, 
amikor a fogyasztói társadalom 
elleni tiltakozás tetőfokára hágott. 
Az akkori mozgalmak termékeként 
jött létre a „community gardening” 
jelensége, vagyis a közösségi kertész-
kedés. A hippi szellemű elgondolás 
térhódításának köszönhetően mára 
már Nyugat- Európában is szokássá, 
vagy éppen divattá vált, hogy civil 
szerveződések, illetve kisebb közös-
ségek a város belső részén, külön-
böző udvarokban, parkokban vagy 
akár köztereken veteményes kerteket 
hozzanak létre, ahol friss gyümölcsöt 
és zöldséget termelnek.

Ez a fajta városi, reform életmód 
külföldön már jó ideje kibontakozott, 
ugyanis így bárki saját maga termelheti 
a zsenge újhagymát, ropogós csípős 

paprikát. Leszaladhat a panel előtti 
kiskertbe vagy ki az erkélyre, és lesza-
kít egyet a balkonládában növő, fürtös 
paradicsomából.

A kertészkedés kellemes elfoglalt-
ság, amelyről már azoknak sem kell 
lemondaniuk, akik nem engedhetik 
meg maguknak, hogy kertes házat 
vásároljanak vagy éppen nem vidéken 
élnek.

Magyar narancs vs. lecsópaprika
A kertek használata a legtöbbször 

ingyenes vagy pedig évente egysze-
ri, viszonylag csekély kiadást jelent 
a kertészeknek, jóval olcsóbban hoz-
zájuthatnak a zöldségekhez, gyümöl-
csökhöz, mintha piacon vagy szuper-
marketekben szereznék be őket, nem 
is beszélve a kertészkedés, a természet 
közelsége adta egyéb örömökről.

Emellett a kertészkedés, a saját 
termelésű zöldség betakarítása ma 
már sokkal többről szól, mint az élel-
mezés és a kikapcsolódás. Különbö-
ző hátterű emberek összefogása, egy 
közösség összekovácsolódása és a 
környezettudatosság erősítése a cél.  
A közös kertészkedés nem csu-
pán egymás melletti létezést jelent, 
ahogy azt megfigyelhetjük egy átla-
gos lakóközösségben. Ugyan vannak 
kivételek, például a körfolyosós, régi 
bérházak, ahol a szomszéd urak és 

asszonyok napi kap-
csolatban állnak egy-
mással. Ott az udvar-
ban található füves 
terület még közelebb 
hozhatja egymáshoz 
a lakókat.

Magyarországra 
kicsit késve, 2010-ben 
érkezett meg a moz-
galom első hulláma. 
A Földkelte Csoport 
hozta létre az első 
közösségi kertet a III. 
kerületben, Békásme-

gyeren. A Földkelte csapata különböző 
korú és képzettségű tagokból tevődik 
össze. Közös céljuk, hogy utat lelje-
nek egy természetes, egészségesebb 
létformához, amely új alternatívákat 
teremt a mai gazdasági, társadalmi, és 
ökológiai válságban. 

Két éve indult el a KÉK, vagyis 
a Kortárs Építészeti Központ szervezé-
sében az a közösségi kertkoncepció, 
melynek keretein belül megszületett 
a Lecsó Kert a Millenárison, illetve a 
Leonardo Kert a VIII. kerületi Tömő 
utcában. Az itteni parcellák kiosztá-
sánál nem a tapasztaltság, hanem a 
lelkesedés mértéke volt a szempont, 
a szerencsés kertészek között olyan 
is akadt, aki ásóval korábban csak a 
homokozóban találkozott.

Kiskertészeti gyorstalpaló
Azok, akik kedvet kaptak a ker-

tészkedéshez, ne essenek kétségbe, 
nem számít, hogy kilencedik emeleti 
panellakásban vagy árnyékos belső 
udvarban, erkélyen vagy konyhaab-
lakban szeretnének palántázni, min-
denki megtalálhatja a környezetének 
megfelelő ültetnivalót. Természetesen 
a növények kiválasztásánál figyelembe 
kell vennünk a környezeti adottságo-
kat, de így is könnyen szerezhetünk 
némi sikerélményt. A legtöbb fűszer 
és gyógynövény nem igazán kényes, 
azokat bátran ültethetjük. 

Az ültetéshez egy-két tartóedény-
re, magokra vagy palántákra van szük-
ségünk. Virágládák, fadézsák, agyag-
cserepek és fémvödrök is alkalmasak 
erre a célra. A helyszín kiválasztása-
kor pedig arra kell ügyelnünk, hogy az 
erkélyen más klíma alakul ki a viszony-
lagos szélvédettségnek köszönhetően, 
mint a szabadföldön, a szobában pedig 
a fényviszonyok eltérőek. 

Számos növény közül válogat-
hatunk, amelyek boldogan elélnek 
városi veteményesekben, konténerek-
ben. Ilyen például a retek, a spenót, a 
paradicsom, a paprika, a padlizsán, a 
különböző saláták és a nyári kedvenc, 
a földieper is. 

A Lecsós Kert parcellái már fog-
laltak, de aki még szeretne hasonló 
módon kertészkedni, több közösségi 
kertet is találhat a fővárosban vagy 
pedig forduljon a közös képviselőhöz, 
talán engedélyezik egyéni kiskert léte-
sítését, mint a mi lakótelepünkön, a 
XIII. kerületben.

Béki Virág
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Az e-kereskedelem jó buli, így gondolja az EU, a magyar dön-
téshozók és azért a webshoppok szaporodását látva, azt mond-
hatjuk, hogy a vállalkozók is. Az egyre bővülő és fejlődő új piac 
azonban nem ugyan úgy néz ki itthon, mint Angliában vagy 
Indiában vagy akár Mexikóban. Rövid áttekintő szösszenet, szak-
dolgozati inspiráció nyomán

Piacok
Természetesen, mint minden más 

vetületében a gazdaságnak, ebben is 
hatalmas eltérések vannak a világ 
egyes részei között. A nyugati pia-
cok, valamint a Japán és az Ausztrál 
fejlődése már csökken, egyre kisebb 
mértékben, de még mindig 10% felett 
növekszik, ami azért remek lehető-
ség az ilyen gazdaságiválságos idők 
után, mind a befektetőknek, mind a 
vállalkozóknak.

Afrika és Latin-Amerika nem a 
klasszikus értelemben vett e-kereske-
delem útján indult el, mert ezeken a 
területeken még nem olyan általános 
az internet-hozzáférés, így ők telefonos 
megoldásokban utaznak.

Ázsián belül is hatalmas különb-
ségek vannak, a már említett Japán 
– és Dél-Koreát ne is említsük – 
mellett Kínában is csökken már a 
növekedés, ami jól mutatja, hogy 
milyen gyorsan felfutott ez a piac 
az elmúlt években az országban, 
hiszen ma már Kína a legnépesebb 
internethasználó nemzet, 500 millió 
körüli felhasználóval. Emellett 
azonban rengetegen szeretnének 
felzárkózni, közepes vagy rossz 
internet penetrációs vagy éppen 
gyenge vásárlóerővel, 
mint India, Malajzia vagy 
akár Indonézia, amely a 
legnépesebb muzulmán 
állam – mint tudjuk. 
Tudjuk?

M-pesa
Nos, aki járt már 

e g z o t i k u s n a k  t ű n ő 
országban, annak isme-
rős a pesa, az M pedig 
a mobilt jelenti. Az 
M-pesa főleg Kenyában 
és Tanzániában hasz-
nált, mobilos fizetési 
eszköz, megoldás, ami 

sms-ekkel végzi el a szükséges tranz-
akciókat.

Remek előadásba botlottam a TED-
en Toby Shakshak beszélt erről igen 
röviden, de lényegretörően. Nagyon 
jól összefoglalta azt, hogy mennyire 
más világ van Afrikában, mint itt Euró-
pába. Teljesen más feltételek mellett 
kell megoldani, megvalósítani azokat 
problémákat és megoldásokat, mint 
például az e-kereskedelem, hiszen a 
virtuális pénzt használva könnyebbé 
és talán biztonságosabbá is tehetjük 
sokak életét. Afrikában hiába vadá-
szunk ugyanis ATM-ekre, és a ott a 
DM-ben sem fogják megkérdezni, 

hogy bankkártyával vagy 
készpénzzel szeretnénk 
fizetni. Ezt a hiányt pótolja 

az M-pesa.

Tízből kettő
Körülbelül ennyien 

vásárolunk mi magyarok 
interneten. Persze Buda-

pest valószínű-
leg felül van 
reprezentál-
va, így első 
blikkre én is 
k e v é s n e k 
m o n d a n á m 

ezt a számot. 
Egyébként 

mi is 
a z 

az internetes vásárlás? Hiszen vásá-
rolhatunk a telefonon keresztül is az 
internetről, vagy SMS-sel, 

Bár az évente csak harmad annyit 
vásárolunk, mint egy átlagos nyugat-
európai, és csak ötödét, mint egy brit, 
azért azon országok nem mutatják 
azt a növekedési ütemet sem, mint 
mi, hiszen a negyedik leggyorsabban 
bővülő e-kereskedelmi piac a magyar 
Európában – a török, a görög és az 
ukrán után, az Europe Ecommerce 
2013-as jelentése alapján.

A Karácsony ereje
Ez, nem csak nálunk, de a vilá-

gon mindenhol – majdnem – annak is 
köszönhető talán, hogy a Karácsonyi 
pánikszerű vásárlási rohamainkat már 
egyre gyakrabban otthon a TV előtt 
chipset ropogtatva vezetjük le. Ez az 
ajándékozási láz az, ami egyébként 
is megpörgeti a kiskereskedelmet, 
ugyanakkor talán ez az az alkalom is, 
amikor látványosan bővül az interne-
tes vásárlók egyre népesebb tábora is.

Amerikában, meg i van ennek a 
kultúrája, amikor is a Black Friday van, 
hatalmas kedvezményekkel bombáz-
zák a látogatókat a offline boltok és 
ennek megfelelően alakult ki a Cyber 
Monday és a Cyber Week, amikor az 
online boltok és webshopok vágják 
a vásárlók után az akciós pár-százas 
iPodokat és iPhonokat – persze dol-
lárban.

Hasonló akciók azért egyre 
koncepciózusan itthon is előfor-
dulnak, de azért korántsem annyira 
gyakori sátorban alvó fickókat látni a 
Médiamarkt előtt, sem a Mekis kávét 
szürcsölő csajszikat a Booklinenál a 
Körúton.

Háztáji
Azonban még mindig félünk 

az esetleges problémáktól, a hosz-
szú szállítási időktől és más várat-
lan eseménytől és átveréstől, ezért 
leginkább hazai webshopokból 
vásárolunk, de nincs ez így más-

hogy nyugaton se, így nem 
kell megidjednünk, hiszen 

aggódnak helyettünk az 
Uniós honatyák, akik 
igyekeznek ezeket a 
problémákat megolda-
ni és egy egységes nagy 

e-kereskedelmi piacot 
létrehozni.

Törceee
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Játék határok nélkül
Mennyi hely kell egy jó játékhoz?

Valószínűleg senkinek nem mondok újat azzal, hogy a számítógépe-
ken lehet játszani (ha mégis, akkor heló, remélem nem túl erős a fény a 
barlangon kívül!). Mindenki hallott már a Need for Speed, Call of Duty, 
World of Warcraft, Sims, Counter Strike vagy éppen a Diablo nevekről. 
Most azonban nem ezekről szeretnék írni.

Bár én is játszottam nagyobb címek-
kel, sajnos jelenleg nem rendelkezem 
olyan géppel, ami a mai kor játékainak 
bődületes grafikai és memóriaigényét ki 
tudná elégíteni. Ha belenézünk egy játék-
kritikával foglalkozó csatornába az egyik 
videomegosztón, hihetetlen, már-már 
filmszerű gameplayekkel találkozunk. 
Az ilyen játékok futtatásához persze vas is 
kell (amihez meg idő, ugye, mert az pénz, 
ugyanis a két szép szemünkért semmit 
sem adnak a boltban), így azok, akik ezt 
nem engedhetik meg maguknak, csak 
csorgathatják a nyálukat. De fel a fejjel, 
a kisebb nevek között gyakran ugyan-
olyan szórakoztató játékokkal találkozha-
tunk, sőt különlegességük miatt gyakran 
még jobban megragadják a felhasználót.  
Most az elmúlt évek ilyen jellegű prog-
ramjaiból szemezgetnék.

Limbo
Kezdjük is a legnagyobb kedvencem-

mel, a Limboval. Szövegesen sajnos nem 
tudom olyan hatásosan bemutatni a játé-
kot, mint egy videó segítségével lehetne, 
de talán ez a könnyed olvasmány is hasz-
nos lehet azok számára, akik még nem 
találkoztak ezzel a remekművel. A Limbo 
egy 2010-ben kiadott kis játék, ami egy-
aránt tartalmaz platformer (SuperMario) 
és logikai puzzle elemeket is. Mindez 
nem lenne igazán különleges, de ha azt 
mondom, hogy a játék teljesen fekete-
fehér és hogy hangok alig, zene pedig 
csak elvétve fordulnak elő, akkor talán 
már mindenki érzékelheti, hogy ez nem 
egy teljesen átlagos darab.

A sajátos grafika egyértelműen köl-
csönöz egy egyedi atmoszférát a játéknak. 

Nincs igazi történet, nem ismerjük meg a 
főszereplő hátterét, nem tudjuk, miért van 
ott, miért akarják bántani, de tulajdonkép-
pen nem is lényeg. Kicsit olyan ez, mint-
ha egy Titanicos filmet néznénk (erről 
pár oldallal később), és azt próbálnánk 
összehasonlítani egy hagyományos siker-
filmmel. Komoly akadályokba ütközünk.

Ez az a játék, amit jó szívvel ajánlok 
mindazoknak, akik szeretik a logikai fel-
adványokat. Valójában nem hosszú, ha 
már tudjuk, melyik fejezetben mit kell 
csinálni, közel egy óra alatt végigjátszha-
tó. Ha a leírás, vagy a kép alapján bemu-
tatott világ miatt csak egy picit is érdekel, 
próbáld ki. Garantáltan magával ragad.

World of Goo
A WoG szintén remekül eltalált, 

az előzőnél lényegesen vidámabb, 
ám ugyanúgy eredeti játék. A feladat 
nagyon egyszerű: kis ragacslabdákból 
kell különböző szerkezeteket építenünk 
(tornyot, hidat, stb.), hogy elérjünk a cső-
ig, amely, ha elég közel érünk, beszívja 
a fel nem használt golyócskákat, és ha 
ezek száma eléri az adott pályán meg-
adott minimumot, akkor tovább mehe-
tünk a következő szintre.

Egyszerűen minden egyes játékelem 
imádnivaló. A Limboval ellentétben itt fan-
tasztikus a játék soundtrackje, ahogyan 
haladunk előre, egyre újabb és újabb kihí-
vásokkal találkozunk, újabb Goo-fajokat 
ismerünk meg, amelyek más-más tulaj-
donságokkal rendelkeznek, és még sorol-
hatnám. Minden pályán segítségünkre 
van a magát táblafestőnek nevező, isme-
retlen figura, aki táblákra írt üzenetei-
vel segít eligazodni a ragacsok közötti 

útvesztőben. Mindenkinek ajánlom, aki 
nem építőmérnöknek tanul (nekik lehet, 
hogy elegük van a statikából az egyete-
men, és szabadidejükben nem ezzel sze-
retnének foglalkozni).

Super Hexagon
A korábban említetteknél lényege-

sen egyszerűbb felépítésű, ugyanakkor 
talán jóval nehezebb játék. Ez már a 
pálya nehézségi szintjének kiválasztá-
sánál kiderül: a legkönnyebb a HARD, 
ezután HARDER, majd HARDEST, 
illetve további három szint következik. 
A feladat egyszerűnek hangzik: egy hat-
szög-alapú „labirinus” falai közelednek 
felénk, amelyeket ki kell kerülnünk úgy, 
hogy a pálya középpontja körül mozog-
hatunk. Ennek megvalósítása azonban 
sokkal-sokkal nehezebb, mint azt ebből 
a pár sorból gondolnánk. Aki nem hiszi, 
keressen rá a tecsőn. Meg fog lepődni.

Crayon Physics Deluxe
Gondolom mindenki volt ovis, és raj-

zolgatott zsírkrétával. Ebben a játékban 
ugyanezt élhetjük át újra, ám ezúttal raj-
zaink megelevenednek: amint befejezünk 
egy alakzatot, arra hatni kezd a gravitáció 
és ha nem tartotta semmi, akkor bizony 
leesik. Idővel kicsit bonyolultabbá válik a 
dolog, ám a korai pályák könnyen teljesít-
hetők óvodás módszerrel, azaz „krump-
lik” rajzolgatásával. A játék célját még 
nem említettem: egy piros labdát kell 
eljuttatnunk a sárga csillagig, amint ez 
sikerült, futhatunk neki a következő gye-
rekrajznak. Remek szórakozás, azonban 
egyszerre nem jó túl sokáig játszani, mert 
a pályák monotonná válhatnak. Ennek 
ellenére azért jó szívvel ajánlom.

Még rengeteg ötletem lenne, azon-
ban közeledek a lap aljához, így kényte-
len vagyok gátat szabni a szóáradatnak. 
Remélem, hogy akik épp azon tanakod-
nak, milyen játékba vágjanak bele, ami 
nem rabolja el minden idejüket, és még 
a vizsgaidőszak előtt be tudják fejezni, 
azok most találtak maguknak legalább 
egyet. És ne feledjétek: 8 GB alatt is van 
szórakoztató játék, csak meg kell találni.

Saáry Ákos
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Magával ragadó horror
Sose rajongtam túlzottan a félelmetes filmekért, most se rajongok.  

Az a típusú ember vagyok, aki ha valami hátborzongató rész van a film-
ben, akkor befogja a fülét és becsukja a szemét, hogy semmitől se féljen. 
Viszont ez a sorozat teljesen magával ragadott.

Bár még csak a második évad végénél 
tartok, úgy érzem, kiforrott véleménnyel 
rendelkezem a sorozattal kapcsolatban. 
Az utóbbi időben elég gyakran olvastam 
kiírásokat erről a sorozatról, de mivel a 
címében szerepelt a horror szó, egyből el 
is ítéltem, mondván a Kör című film és 
társai se szerepelnek a kedvenc filmjeim 
listáján. Aztán egy szép napon fogtam 
magam, ugyanis a kíváncsiságom legyőz-
te az előítéletet és megszereztem a teljes 
első évadot. És nekikezdtem. Rossz ötlet 
volt sötétben nekiállni, ugyanis 3 perc 
múlva kikapcsoltam. Aztán másnap vilá-
gosban újult erővel ismét hozzáfogtam, és 
meg se álltam, míg megnéztem az évad 
felét egyhuzamban. Innen már nem volt 
megállás, amikor csak tehettem és időm 
engedte egy-egy részt meglestem.

Az első évad főszereplői egy ház a 
jelenlegi, valamint a régi tulajdonosai.  
Az elején csak szimplán fura dolgok 
történnek a házban, a benne élőkkel, s 
ahogy telik múlik az idő úgy válik egyre 
világosabbá, hogy kik és miket csinál-

nak. Egyszerűen nem lehet megunni, 
mert a sorozat rendezői, mindig csavar-
nak egyet a történeten. Szép lassan kide-
rül, hogy mik történtek a házban élőkkel, 
és mit rejt a jelenleg ott élő család múltja.  
Egyszerre keveredik a múlt és a jelen, 
sokszor az ember azt se tudja, hogy 
éppen ki van jelen a múltból és ki a jelen-
ből. És hihetetlen, de egy ajtónyikorgás-
sal képesek a frászt hozni rám, mégse 
bírom abbahagyni a nézését. Természe-
tesen vérből, kiabálásból és ok nélküli 
sötétben mászkálásból sincs hiány, de 
aki tényleg kedveli a horror filmeket, 
annak lehet nem lesz a kedvence, ugyan-
is bár tényleg nincs sok tapasztalatom 
ezen filmek terén annyira nem lehet 
vészes, ha jómagam is végig tudom néz-
ni. Természetesen a vége ennek is happy 
end, de nem a megszokott módon.

Természetesen nem bírtam sokáig, 
így a második évadnak is hamar neki-
kezdtem. Ami kezdetben furcsa volt, 
hogy az első évadhoz képest a múltban 
játszódik, mégis ugyan azokkal a karakte-

rekkel találkozunk. Aztán rájöttem, hogy 
ez tök jó, én személy szerint úgyse szere-
tem, ha lecserélik a kedvenc karaktere-
met, itt viszont bár a karakterek változnak 
a szereplők viszont nem. Természetesen a 
második felvonásnak is kell egy helyszín, 
ami egy elmegyógyintézet. Ezekben a 
részekben is megmarad a jelen és múlt 
közötti ugrálás, de a legtöbb időt a múlt-
ban történt események bemutatása teszi 
ki. A sorozatnak köszönhetően betekin-
tést nyerünk egy apácák által irányított 
intézménybe, és valóságos képet kapunk 
arról, hogy Isten hű követői se olyan jók, 
mint amilyennek tartották őket.

A folytatásról is beszámolok, amint 
időm engedi megnézni az évadokat. 
Ajánlom azoknak, akik néznének is hor-
rort, meg nem is! Főleg az első évadot, 
lehet, hogy rájöttök arra, hogy akiktől kis-
korában fél az ember azok nem is olyan 
rosszak mint gondolnánk, ellenben azok-
kal akiket jónak gondolunk.

Bori

Rendező: Alfonso Gomez-Rejon, Bradley 
Buecker, Michael Lehmann, David Semel.
Szereplő(k):  Connie Britton (Vivien Harmon)
Dylan McDermott (Ben Harmon)
Jessica Lange (Constance)
Taissa Farmiga (Violet Harmon)
Evan Peters (Kit Walker).
Pontszám: 9,1/10.

Wordoku
Kedves Rejtvényeseim! A tavaszi szünet 

utáni első Nyúzban most betűs sudokut, 
azaz wordokut hoztam Nektek. Lényegében 
ez is ugyanolyan fajta rejtvény, a megfejtésé-
ben nincs különbség: a 3x3-as négyzetekben, 
a sorokban és az oszlopokban minden karak-
ter csak is egyszer fordulhat elő. A különb-
ség csupán annyi, hogy nem 1-9-ig terjedő 
számok helyét kell megtalálnotok, hanem 
egy kilenc betűs szó karaktereit. A ti szava-
tok most a SOMETHING. Először talán egy 
kissé nehezebbnek tűnhet, de ha eleget ültök 
fölötte, biztosan rá tudjátok állítani az agya-
tokat, és onnantól már pikk-pakk megold-
ható a feladvány, főleg ha esetleg a jutalom, 
a csoki is motivál benneteket! Megfejtésként 
a szürke mezőre eső karaktert küldjétek el a 
lenti címre. Kellemes rejtvényfejtést!

Elmúlt két számunkban a szókeresőt 
Takács Kristóf, a sudokukat pedig Jankó 
Zsuzsanna, Németh Rita és Virág Szabolcs 
fejtették meg helyesen. Ezúton gratulálunk 
Nektek!

subCsibe
nyuzrejtveny@gmail.com
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Csajos álmok?
Mindenkinek voltak fiatalkori 

álmai, persze nem a tűzoltós-kato-
násra gondolok, hanem hogy ő lesz a 
magyar Britney Spears vagy Arnold 
Schwarzenegger (vagy éppen Jude 
Law). Mondhatni ebben nincs semmi 
különleges, hiszen egyrészt nagyon 
sokan gondolták így akkoriban, más-
részt mint tudjuk csak egy valakiből 
lett a magyar Britney. Bár az ő életéről 
is biztosan fognak forgatni egy filmet 
valamikor, azonban az mégsem lenne 
annyira különleges, mint ami Sepideh 
Hooshyarról készült Ő olyan célt tűzött 
ki maga elé gyerekkorában, amit nem 
sokan, sőt talán mondhatjuk, hogy jó 
úton van afelé, hogy második iráni 
űrhajósként kijusson az űrbe. Hiszen 

az első, aki ezt megtette, Anousheh 
Ansari volt, a perzsa származású, 
amerikai mérnöknő, akinek sikerült 
eljutnia a ISS-re.

Sepideh (a képen a távcsővel) 
álma nem csak grandiózus, hanem az 
ország társadalmi berendezkedésének 
köszönhetően, hogy úgy mondjam 
akadályozatott is. Hiszen talán nem 
Irán a legelvakultabb muszlim törvé-
nyekkel rendelkező ország, azonban 
ahogy itthon, úgy ott is gyanús azért 
az, ha valaki tizenévesen asztronó-
mus, csillagász, űrhajós akar lenni. 
Sepidehet azonban nem vitték se az 
ELTE Gyakorló gimnáziumába, így 
nem járhatott Sik Andrishoz, sem 
Keresztúri Ákoshoz. Így neki sokkal 
nehezebb a dolga, hogy álmait betel-
jesítse, mint nekünk.

A film ezeket a nehézségeket, 
akadályokat mutatja be, ezen keresz-
tül persze remek képet kaphatunk 
Iránról, a nők helyzetéről és az aszt-
ronómia helyzetéről. Néha még bele 
is feledkezhetünk, eljátszhatunk 
a gondolattal, hogy mikor lesz újra 
magyar az űrben és itt persze nem a 
Pulira gondolok. Egyébként számom-
ra nagyon érdekes volt azt is látni, 
hogy hogyan néznek ki az Iráni házak 
kívülről és belülről, mennyiben tér el 
az enyémtől és mi az, amiben hasonlít. 
Egy ilyen film – és sok ilyen van a Tita-
nicon mindig – segít elhelyezni maga-
dat a világban és legtöbbször motivál 
is arra, hogy te magad is ragaszkodj 
a céljaidhoz úgy, mint azok, akik a 
filmben szerepelnek.

Törceee

Fesztiválhangulat másként
A 21. Titanic Filmfesztivál

Két héttel ezelőtt volt szerencsém részt venni a 21. Nemzetkö-
zi Titanic filmfesztiválon, és míg élményeimről a másik oldalon 
olvashattok egy keveset, addig alant inkább a látott filmeket 
mutatnám be.

Leszögezném, hogy nem vagyok 
sznob kisebbség, nem vetem meg a 
hollywoodi mesegyár által előállí-
tott darabokat. Ugyanakkor néha 
érdemes kiszakadni ebből a tömeg-
termelési körből, a bevételi forrás-
ként kezelt és annak szellemében 
előállított termékek vonzásából, és 
úgy megnézni egy filmet, ahogyan 
azt valamikor őseink szánták: a fotó-
művészet egy új válfajaként, moz-
góképként.

Természetesen ezek a filmek is 
történetet mesélnek el, a szereplők-
kel együtt sírhatunk, nevethetünk, 
izgulhatunk értük, meg minden 
egyebet, amit megszoktunk a mozi-
ban vagy akár otthon a kanapén ülve 
(vagy a számítógép előtt görnyed-
ve, kinek hogy). Igaz, a költségvetés 
lényegesen kisebb, nincs látványos 
CGI, sem hatalmas robbanások, 
grandiózus díszletek, van ugyan-
akkor nyers valóság, kőkemény 
érzelmek, gyönyörű zene és léleg-
zetelállító fényképezés. Mindazok 
számára, akik az ilyesmi iránt fogé-
konyak, remek szórakozást nyújthat 
az évente megrendezett Titanic.

Lovak és emberek
Első filmem a fesztiválon a Lovak 

és emberek volt, egy izlandi elsőfilmes 
rendező munkája. Az alkotás egy kis 
izlandi falu életét mutatja be fekete 
humorral fűszerezve. Van itt szerelem 
(mind az emberek, mind a lovak részé-
ről), vágyódás, harag és halál, mindezt 
félelmetesen élethűen, közelről bemu-
tatva, hogy a néző könnye kicsordul. 
Az általam megtekintett darabok közül 
csak emellett láthattunk kísérőfilmet, 
ami egy magyar MOME-hallgató, Bucsi 
Réka diplomafilmje, a Symphony no. 42  
volt. Összességében ez a párosítás 
hihetetlen élményt nyújtott, így köny-
nyű szívvel tértem vissza legközelebb.

Vakon
Két nappal később már tudtam 

mire számíthatok, és ennek köszönhe-
tően nagy meglepetésben volt részem, 
ugyanis a Vakon teljesen más jellegű film 
volt, mint a Lovak és emberek. Egy nor-
vég-holland drámáról van szó, amely 
sokkal inkább a házasságról, egy pár-
kapcsolat változásáról szól, mint a vak-
ság tényéről. A rendező remekül mossa 
össze a képzeletet és a valóságot, humo-

ros, meglepő és drámai jelenetek köve-
tik egymást. Amit érdemes megjegyez-
nem, hogy a filmeket (mindhármat) 
eredeti hanggal és angol felirattal vetí-
tették, ami még inkább kihangsúlyozta 
az alkotások különlegességét. A Vakon 
egyébként remek film, akár mainstream 
drámaként is megállná a helyét, így aki-
nek lehetősége van rá, hogy megnézze, 
mindenképpen ajánlom.

Tom a farmon
Zárásként a Tom a farmon című  

thrillert tekintettem meg (a záróvetí-
tésre, a Halhatatlan szeretőkre is szeret-
tem volna menni, de sajnos oda nem 
kaptam jegyet). Ekkor már tényleg 
minden várakozásomat félretettem, 
nagyon helyesen, ugyanis ismét az elő-
zőektől teljesen különböző darabbal 
találkoztam. A film egy fiatal gyászoló 
férfiról szól, aki szeretője temetésére 
megy vidékre, ahol az elhunyt vad, 
saját szexualitását elnyomó bátyja sza-
dista játékának bábjává válik. Ezt az 
utolsó félmondatot a hivatalos leírás-
ból másoltam, mert ennél jobban nem 
lehet tömören megfogalmazni, mi vár 
bennünket, ha beülünk erre a filmre. 
Az biztos, hogy gyomorba vágó jele-
neteket láthattunk.

Összességében biztos vagyok ben-
ne, hogy ha lesz lehetőségem, akkor 
jövőre is részt veszek a fesztiválon, 
mert egyszerűen jó érzés ilyen filme-
ket nézni. Ajánlom mindezt másoknak 
is, akik fogékonyak a művészfilmek 
világa iránt.

Saáry Ákos
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A 21. Titanic Filmfesztiválról
Idén a szerkesztőség két tagja vett részt a programon, akik úgy döntöttek, 

formabontó módon együtt számolnak be élményeikről. Balázs már rutinos fesz-
tiválra járó arc, Ákos újoncnak tekinthető e téren. Mindketten nagyon szeretik 
a filmeket, de leginkább a tömegkultúrában sodorja őket az ár. Most azonban 
Titanicos élményeikről számolnak be, általánosságban, de mégis a fesztiválra 
koncentrálva, meg persze a mozibajárás kultúrájáról is.

Balázs: Ákos, te ugye először voltál Titanicon és 
ahogy az előző oldalon is olvashatjuk, több filmet is 
láttál, mint én. Milyenek voltak az első élmények?

Ákos: Szerintem szuper volt. Mint említetted, most 
voltam először, sőt az Uránia filmszínházban is, amely 
lenyűgöző helyszínéül szolgált a rendezvénynek. Szá-
momra felüdülés volt komolyabb, történetre, fény-
képezésre összpontosító filmeket látni a megszokott 
hollywoodi látványfilmek után, így ha lehetőségem 
adódik, jövőre is mindenképp megyek. Hiába kisebb 
a költségvetés, nem szoktam meg, hogy nagyvásznon 
ilyen lélegzetelállító történeteket lássak, így ez szá-
momra egy teljesen új élmény volt. Te mit kedvelsz a 
fesztiválban?

B: Én öt éve járok, mikor kisebb, mikor nagyobb 
szerencsével, már ami a filmválasztást illeti. Azt szere-
tem nagyon benne, hogy mindegyik film egy teljesen 
új világot tud bemutatni, nem úgy, mint a hollywoo-
di kliséfilmek és nem is úgy, mint az általánosan 
művészfilmnek aposztrofált művészfilmek. A Titani-
cosak valahogy mások, persze gondolom itt a filmek 
castingolása sikerül jól, ezért szeretem.

Á: Igen, ezzel egyet tudok érteni. Például a másik 
oldalon már említett Lovak és emberek fényképezése, 
illetve az a lélek, ami látszott a filmen,egyszerűen hihe-
tetlenül tetszett. Pedig első pillantásra szinte nem szólt 
semmiről, és csak utólag belegondolva, jobban meg-
rágva jött át a film mélysége. Velem egyébként gyakran 

megesik, hogy elsőre nem tudom megmondani, 
miért tetszik egy film, csak érzem, 
hogy baromi jó, és utólag esnek le a 

dolgok. Egyszerűen így 
vagyok huzalozva.

B: Én is valahogy 
így nézem a filmeket, 
úgyhogy ilyen típu-

sú embereknek 
mindenképpen. 
Szerintem egyéb-
ként mindenki, 

aki kicsit is nyitott, meg 
fogja találni a számítását, de 
olyanok sem fognak csalódni 
akik magáért a filmért, mint 
műfajért vannak oda. Persze 
aki a multiplexes filmeket 
és környezetet szereti, várja 
(el), ők csalódhatnak a Tita-
nicban.

Egyébként nekem sosem sikerült két filmnél többet 
megnéznem a kicsit több, mint egy hét alatt, ameddig a 
fesztivál tart, ezen mindenképpen változtatnék – már-
mint szervezői oldalról, hogy hogyha lehet kitolnám két 
egész hétre. Egyrészt az összes filmet kb. csak kétszer 
vetítik, sőt egész pontosan kétszer, másrészt pedig egye-
dül nem jár moziba az ember, vagy csak ilyenkor, és a 
társoságot pedig nehéz összeszervezni, hogy mindenki-
nek jó legyen, meg az adott filmre is sikerüljön eljutni.

Bár a Titanicos filmeket akár egyedül is nézhetné az 
ember, de úgy gondolom, hogy a mozi, és ezek a filmek 
is igénylik azt, hogy utána hazafelé megbeszéljék őket 
a nézők.

Á: Igen, ebben van valami. Bár én most kezdésként 
egyből háromszor váltottam jegyet, végül mindegyikre 
egyedül ültem be, ami bár a film alatt nem zavart, utá-
na mégis jobb lett volna végigbeszélni 
valakivel, hogy ő mit látott, neki 
mit mondott az elmúlt másfél 
óra. Ugyanakkor úgy vélem, még 
mindig inkább egy Titanicos fil-
met nézek egyedül, mint mond-
juk egy Thor 2-t, ami közel sem 
nyújt annyit, hogy utána abban 
az egy órában, amíg hazadöcögök 
a busszal, lefoglaljon. Ezek a filmek 
viszont könnyedén elérték mindezt.

B: Hát igen, lehet jobb ha az ember 
bent lakik a városban, mondjuk a Mammut 
mellett és úgy nézi meg a Thor 2-t, mert 
akkor pont annyi ideje van gon-
dolkodni rajta, mint amilyen 
messze lakik.




