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Sziasztok!
Korábban mindig azt gondoltam, ezt 

a pár szót idevetni semmiség lehet. Most 
itt görnyedek a billentyűzet felett, nézek 
magam elé, és egyszerűen nem mozdulnak 
az ujjaim.

Mert mit is mondhatnék? Helyénva-
ló üdvözölni a kedves olvasókat, persze... 
de ez nem tart sokáig (tulajdonképpen 
már a címben megvoltam vele), és utána 
ott marad sok-sok kitöltetlen sor. Talán a 
legegyszerűbb, ha most, első alkalommal 
magamról írok.

Saáry Ákos vagyok, földtudomány 
szakos hallgató. Aki rendszeresen olvas-
sa az újságot, találkozhatott a nevemmel 
korábban, hiszen sokat szerkesztettem, és 
többször írtam cikket is az elmúlt időben. 
Idén szeptembertől vagyok a Tétékás Nyúz 
megbízott főszerkesztője. Bízom benne, hogy az újság továbbra is képes lesz 
szórakoztató, ugyanakkor hasznos tartalommal szolgálni mindazoknak, akik a 
kezükbe veszik.

Amikor az ember egy új helyzetbe kerül mindig tele van ötletekkel. Általában 
azonban ilyenkor rövid időn belül szembesül a valósággal: ezek nem megvalósít-
hatók, nem úgy működnek ahogy elképzelte. Ebbe sokan hajlamosak belefásulni. 
Remélem én nem esem bele ebbe a hibába, és a jelenlegi lelkesedéssel fogom tudni 
hétről-hétre szerkeszteni az újságot. Ha érzel magadban ambíciót, ne habozz, 
vedd fel velem a kapcsolatot – legyél gólya vagy felsőéves, nem számít – és csat-
lakozz szerkesztőségünkhöz, segíts ennek a maroknyi embernek, hogy az újság 
még jobbá válhasson. Azt hiszem most ez a legfontosabb üzenetem. Annyira, hogy 
itt oldalt, szürke háttérrel ki is emelem.

Az újsághoz jó szórakozást kívánok, bármilyen észrevétellel bátran fordulja-
tok hozzám az oldalon háromszor is megtalálható e-mail címen :).

Saáry Ákos
megbízott főszerkesztő

foszerkeszto@ttkhok.elte.hu

Csatlakozz a szerkesztőség-
hez, jelentkezz a 

foszerkeszto@ttkhok.elte.hu 
e-mail címen vagy keress meg 

fogadóórámon hétfőnként 
12:00 és 14:00 óra között a 
Déli Haliban, hogy meg-

beszélhessük a részleteket! 
Szeretettel várlak!
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Várja a hallgatókat a Kortárs Segítő Csoport
Az ELTE Kortárs Segítő Csoport az egyetem Élet-
vezetési- és Diáktanácsadó partnerszervezeteként 
működik. A pszichológus hallgatókból álló önkéntes 
csoport célja, hogy segítő beszélgetéseikkel, foglal-
kozásaikkal megkönnyítsék hallgatótársaik életét. 
Az elmúlt évekhez hasonlóan a 2014-es őszi félévben 
is szerveznek önismereti játékot: az Identity során a 
résztvevők irányított kérdések alapján gondolkoznak 
saját magukról, bepillantást nyerhetnek mások gon-
dolataiba és megtapasztalhatják, hogy milyen formában képesek szavakba önteni 
mindazt, ami egy adott téma kapcsán felmerül bennük. A csoport filmklubja min-
den félévben egy adott téma köré szerveződik. A foglalkozások szeptemberben 
indulnak, a pontos időpontokat a http://kortars.elte.hu/ honlapon teszik közzé. 
A Kortárs Segítő Csoport a Tandem programban részt vesz a külföldi és a magyar 
diákok közötti kapcsolatépítésben is, továbbá szerepet vállal a bármilyen módon 
akadályozott diákok segítésében is. A csoport idegen nyelven is vállal esetvezetést. 
A Kortársak elérhetőségei, folyamatos programjai és ügyeleti időpontjai elérhetők 
weboldalukon, a kérdésekre örömmel válaszolnak központi e-mail címükön is. 
A Kortárs Segítő Csoport székhelye, rendezvényeinek színhelye a Trefort-kert 
(1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D, alagsor, 117. és 119.).
Forrás: http://www.elte.hu

Milyenek a norvég könyvtárak?
2014. szeptember 18-án az ELTE BTK 
Könyvtár- és Információtudományi Inté-
zet szervezésében tart angol nyelvű elő-
adást Ragnar Audunson professzor (Oslói 
Egyetem, Akershus University College of 
Applied Sciences). A European Association 
for Library – Information Education and 
Research (EUCLID) volt elnöke azzal a nor-
vég könyvtári törvénnyel foglalkozik, amely 
rögzíti, hogy a bibliotékák a nyilvános vita 
színhelyei, a közösség független találkozási 
pontjai. Fordítást nem biztosítanak.
Időpont: 2014. szeptember 18. 13:30 
Helyszín: ELTE BTK Könyvtár- és Infor-
mációtudományi Intézet (1088 Budapest, 
Múzeum körút 6–8., 6-os terem) ELTE BTK 
Könyvtár- és Információtudományi Intézet
Forrás: http://www.elte.hu

Nyelvjárások és kisebbségi nyelvek a médiában

Az ELTE BTK Germanisztikai Intézet 2014. szeptem-
ber 18–19. között „A nyelvjárások és a kisebbségi nyel-
vek szerepe a multimédiában” (Dialektübersetzung 
und Dialekte in Multimedia) címmel nemzetkö-
zi konferenciát szervez. Az angol és német nyel-
vű előadások a szinkronizálás, a feliratozás és 
a fordítás olyan eseteivel foglalkoznak, amelyeknél a nyelvjárás, illetve a regio-
nális nyelvi változatok fontos szerepet töltenek be. Szó lesz színdarabok és 
a nyelvjárási irodalom fordítási kérdéseiről, a nyelvjárások interkulturális kom-
munikációban betöltött szerepéről, valamint a legújabb fordítási módszerekről is. 
A résztvevőket Dezső Tamás, a Kar dékánja, Komlósiné Knipf Erzsébet, az Intézet 
vezetője és Brenner Koloman, a Kar dékánhelyettese is köszönti.
Időpont: 2014. szeptember 18–19.
Helyszín: ELTE BTK (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, 144.)
Forrás: http://www.elte.hu

Ingyenes kínai nyelvleckék

Az ELTE Konfuciusz Intézet 2014. szept-
ember 8–19. között kínai anyanyelvű 
tanárokkal indít ismerkedő nyelvtan-
folyamot. A kurzus tíz alkalomból, húsz 
órából áll, az oktatók He Zhen és Li Yan 
lesznek. A tanfolyam minden résztvevő 
számára ingyenes. Az ELTE Konfuciusz 
Intézet munkáját 2013-ban az Év Kiváló 
Konfuciusz Intézete díjjal ismerték el a 
kínai fővárosban. A Konfuciusz Intéze-
tek Közép- és Kelet-európai Regioná-
lis Oktatási Centrumának budapesti 
megalapításáról szóló szerződést 2013 
novemberében írta alá Mezey Barna, az 
ELTE rektora és Hszu Lin, a Konfuciusz 
Intézeteket felügyelő kínai nyelvoktatá-
si tanács, a Hanban igazgatója Peking-
ben.
A nyelvtanfolyamokra a http://www.
konfuciuszintezet.hu/ oldalon keresztül 
lehet jelentkezni.
Időpont: 2014. szeptember 8–19.
Helyszín: ELTE Konfuciusz Intézet 
(1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F I. em. 
16) ELTE Konfuciusz Intézet
Forrás: http://www.elte.hu

Tetőtől a kazánházig

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlógimnázium is részt vesz a Kulturális 
Örökség Napjainak rendezvényein 2014. szeptember 20-án. A „Tetőtől 
a kazánházig” című túrát a „Hosszúlépés. Járunk?” csoport szervezi. 
Az érdeklődőket Kovács Tamás György tájépítész hallgató, egykori 
radnótis diák kalauzolja a vöröstéglás épület zegzugaiban. A Rad-
nóti épületét tizenkilenc év alatt építették fel és hárman tervezték. 
Azóta több iskolát látott, volt, hogy egyszerre hármat is. A hábo-
rúban funkcionált kórházként, istállóként, és menedékéül szolgált 
2500 munkaszolgálatosnak is. A Radnóti nevet 1959-től viseli, 1961 óta az ELTE gyakorlóiskolája, az 
ország egyik legjobb intézménye. A sétán bejárják az épület rejtett zugait: a ház sorsán keresztül 
mindennél plasztikusabban rajzolódnak ki a korszak meghatározó – mára történelmi – eseményei. 
A Kulturális Örökség Napjai (European Heritage Days) francia projektként indult 1984-ben, amely-
nek kezdetektől célja, hogy hozzáférhetővé, ingyenesen megtekinthetővé tegye az emlékhelyeket és 
műemlékeket. Az európai polgárok így megismerhetik kulturális örökségüket, az esemény pedig a 
megőrzés és a folyamatos védelem fontosságára is felhívja figyelmüket. Magyarország 1999 óta vesz 
részt a programban.
Időpont: 2014. szeptember 20. 11:00 – 13:00
Helyszín: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola (1146 Budapest, Cházár András u. 10.)
Forrás: http://www.elte.hu

Helyreigazítás
A Tétékás Nyúz Gólya különszámának 39. oldalán megjelent cikkünkben 

azt írtuk, a Lovardát minden hallgató használatba veheti, de valójában csak 
az IK hallgatói, illetve mindazok, akiknek órájuk van a karon, mások nem 
kaphatnak azonosítót hozzá. Az Informatikai Kar csak a regisztrációs héten 
biztosít elérést a TTK-s hallgatóknak a tantárgyak felvételéhez. Az okozott 

kellemetlenségekért elnézést kérünk.

http://www.konfuciuszintezet.hu
http://www.konfuciuszintezet.hu
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Hallgatói közélet Sport4 5A Neptun margójára
Félév eleji felfordulás

Már hozzászoktunk, hogy ha a Neptunban akarunk csinálni 
valamit, akkor az semmiképp sem úgy fog működni, ahogy várnánk, 
végképp nem úgy, ahogy szeretnénk. Ezek alapján lehet, hogy a 
szoctám kapcsán kicsit naivan álltunk hozzá a rendszerhez, de őszin-
tén szólva legmerészebb álmaimban sem gondoltam, hogy ennyi 
minden el tud romlani, bár ez persze az én fantáziámon is múlik.

A Tétékás Nyúz-t rendszeresen olva-
sók emlékezhetnek egy korábbi cikkemre, 
amelyben arról írtam, hogy várhatóak vál-
tozások a pályázatok terén. Ezek a változá-
sok tulajdonképpen be is következtek, de 
ezt megelőzte egy többhónapos egyeztetés 
a Neptun kezelőivel, az Egyetem vezetésé-
vel, Oktatási Igazgatósággal és a Kollégiu-
mi Hallgatói Önkormányzat illetékeseivel, 
illetve a többi Kari HÖK-kel.

Az első elengedhetetlen, hiszen a 
Neptun-fejlesztők véleményét meg kellett 
hallgatnunk, illetve a menet közben fel-
merülő igényeinket is nekik kellett jelez-
nünk. Ezenkívül sokat kellett egyeztetni az 
egyetem vezetésével, (ezen l az Oktatási 
Igazgatósággal) hogy az ösztöndíj-rendszer 
és a beérkezett pályázatokat bírálók felké-
szültsége is megfeleljen az elvárásoknak és 
szabályzatoknak. (Eleve az egyetemveze-
tés kezdeményezte a pályázatok Neptunba 
integrálását, hogy minden adat egy helyen 
legyen és ne több programban szétszórva, 
hiszen többek között ezért vásárolt az egye-
tem új tanulmányi rendszert.)

Már tavaly tavasszal elkezdődött egy 
igényfelmérési, majd nyár elején egy tesz-
telési folyamat, ahol a többi részönkor-
mányzat szociális ügyeiért felelős tiszt-
ségviselőivel együtt fedeztük fel a Neptun 
szeszélyeit. Ennek eredményeként összeál-
lítottunk egy listát a pályázatok kiírásához 
és lebonyolításához szükséges fejlesztések-
ről, melyek nagy része el is készült időben.

Nyár végén sor került az első nagy 
tesztelésre élesben, ugyanis a gólyák már 
Neptunban jelentkezhettek kollégiumba. 
Persze a kollégiumi jelentkezés még nem 
mozgatott meg annyi embert, mint hét kar 
szoctámja, de már jól mutatta mire lehet 
számítani. Mivel nagyobb fennakadás 
nélkül zajlott le ez a jelentkezési időszak, 
érthető módon kicsit megnyugodtunk és a 
BTK-n kívül minden kar úgy határozott, 
hogy szívesen kipróbálja ezt az újítást.

Azzal tisztában voltunk, hogy nagy 
lesz a változás, de a tesztelések során 
úgy véltük, hogy sokkal hallgatóbarátabb 

a felület, mint korábban és ha a Neptun 
elbírja a terhelést, akkor valószínűleg nem 
lesz nagyobb gond. (A nagy tumultust, és 
az ezzel járó várakozást elkerülendő, szán-
dékosan eltérő napokra tettük a különböző 
karok leadási határidejét.) Emellett sajnos 
arra is rájöttünk, hogy a bírálóknak így 
nehezebb dolguk van, ugyanis kevésbé 
átláthatóak a pályázatok és a csatolt igazo-
lások, mint az eszoctam felületen.

Ha már mindig az eszoctam-hoz 
hasonlítgatjuk a Neptunt, megemlíteném, 
hogy sajnos az a weboldal sem működik 
tökéletesen. Már előző félévben sem volt 
kimondottan stabil, de azóta ezen senki 
nem tudott javítani, mert nincs megfelelő 
hozzáférés és ember ehhez, és a pályázati 
kiírás változásait sem tudtuk volna bele-
venni az ottani űrlapba.

Aztán eljött a szeptember és minden 
kar kiírta a maga pályázatát, elkészültek 
az űrlapok, és még az első pályázat meg-
kezdése előtt egy végső tesztelést is csi-
náltunk, ahol ugyan vánszorgott a Neptun, 
de néhány perc várakozás után mindent 
betöltött, feltöltött, elmentett, szóval las-
san, de nagyjából biztosan működött. Majd 
elkezdődtek a pályázási időszakok és ezzel 
együtt megjelentek az első problémák is. 
Rögtön a felület megnyitása után kb. 20% 
volt az esélye annak, hogy valakinek egy-
általán engedi majd a Neptun megnyitni 
a kérvényét, ha pedig megnyitotta, enge-
di-e, hogy végigcsinálja és feltöltse, amit 
szeretne, vagy kidobja pár lépés után az 
előzmények elmentése nélkül. Ezt jeleztük 
a fejlesztőknek, akik néhány napon belül 
megoldották a problémát (legalábbis egyet 
a sok közül), ez annyira nem akadályoz-
ta a pályázókat, mivel az időszak elején 
még nem sokan akarnak kérvényt leadni.  
Ha ezek után minden flottul ment volna, 
senkinek semmi baja nem lett volna, de 
mint ezt sokan jeleztétek felénk, sajnos 
nem maradt ennyiben a dolog.

Az első hiba javítása után ugyan a 
hallgatók nagy része fel tudott tölteni ren-
desen igazolásokat, de becsléseim szerint 

a pályázók 25-30%-ánál (ami azért nem 
elhanyagolható) a Neptun egyszerűen azt 
jelezte ki, hogy hiba történt az oldalon miu-
tán fel akartak tölteni igazolást és kilép-
tette az embereket a pályázatból, törölte a 
megadott adataikat, vagy kettéhasította a 
kérvényüket (külön pályázat lett az űrlap 
és külön az igazolások), szóval valahogyan 
rosszul történtek az események. Ekkor 
még azt hittem, hogy ennél rosszabb nem 
nagyon tud történni, sokaknál magától meg 
is javult a probléma, és rendben le tud-
tak adni pályázatokat, összesen majdnem 
1200-at. De lassan beérkeztek a többi kar 
információi, hogy a hiánypótlás sem zajlik 
éppen kifogástalanul. Ekkor kezdtek eltü-
nedezni és önálló életre kelni a pályázatok 
és ekkor derült ki, hogy szinte semelyik 
gombbal nem lehet jól elhagyni egy hiány-
pótlásra visszaküldött kérvényt. Ezeket a 
hibákat is továbbítottuk a Neptunt fejlesztő 
informatikai cég felé, akik dolgoznak a 
megoldáson.

Sajnos ezekben a hibákban az a leg-
szörnyűbb, hogy nem tudjuk javítani és 
sok bosszúságot okoznak a pályázóknak 
és a bírálóknak egyaránt. Ugyan a teljes 
pályázási időszaknak még nincs vége, 
remélem a hibák hamarosan megoldód-
nak, és mindenki le tudja adni időben, jól 
kitöltve a kérvényét. Ha mégsem jönne 
minden helyre, feltétlen előállunk valami-
lyen megoldással. Addig is figyeljétek a 
Neptunt, az e-mailjeiteket, a ttkhok.elte.hu  
honlapot és a facebookotokat is, mert min-
den fejleményről tájékoztatunk titeket.

Miklós-Kovács Janka
ELTE TTK HÖK

Szociális elnökhelyettes
szoceh@ttkhok.elte.hu

Az igazi vasemberek
ELTE-s Ironmanek a gáton

Évente 180 000 indulójával az Ironman igazán divatos verseny-
nek tekinthető, így nem csoda, hogy az elmúlt években idehaza is 
egyre nagyobb tömeget vonz a triatlon sportág leghosszabbika.  
A már-már külön sportággá avanzsált Ironman augusztus 23-án 
Budapesten is megrendezésre került. Az esemény sporttörténe-
ti jelentőséggel bírt, hiszen Kelet-Európában elsőként nálunk 
vonulhatott fel a hivatalos és jellegzetes piros-fekete IM logós 
verseny.

Az összesen 113 kilométeres 
táv (1,9 km úszás, 90 km kerékpár, 
21,1 km futás) a belváros legszebb 
és legjellegzetesebb részein haladt 
keresztül. A versenyközpont hely-
színe, csakúgy mint az úszásé, a 
Kopaszi-gát és az Öböl volt. A kere-
kezés a Duna mentén, az Óbudai-szi-
getig vezetett, fel a Várba, át a Vár-
alagúton, a Lánchídon, a Parlament 
érintésével az Árpád hídig, majd a 
rakparton érkezett vissza a verseny-
központba. A félmaratoni távú futó-
pálya a Gellért tér és az Öböl között, 
az egyetemi épületeket is érintve, 
négy körből állt.

Nemcsak a helyszín, hanem a 
résztvevők tekintetében is volt egye-
temi vonatkozása az első budapesti 
IM-nek! Egyetemünket képviselve 
az ELTE–BEAC Polythlon Klub spor-
tolói szép számban jelen voltak a 
mezőnyben és a szurkolók között 
is. 57 ország közel 2000 résztvevője 
közül több mint 25, ELTE-s színek-
ben induló versenyző is teljesített, 
ráadásul igen szépen, többen egyéni 
legjobbjukat megjavítva.

A legjobb ELTE-s  eredmények 
közül is a kiemelkedik Kis Gyuláé, 
a klub vezetőedzőjéé, aki a profi 
mezőnyben 4:02:57-es idővel abszo-

lút 12. helyen, a 3. leg-
gyorsabb magyar pro-
fi férfiként ért célba.

A hangula t ró l , 
a nemzetközi, nagy 
neveket is felvonulta-
tó hazai közegről Kis 
Gyula így nyilatko-
zott:

„Amikor 2010-ben 
elindultam a budapes-
ti triatlon VB-n, felejt-
hetetlen élmény volt 
számomra. Igaz, hogy 
akkor sem fogadott 
kegyeibe az időjárás 

minket, de a belvárosban versenyez-
ni egyedülálló dolog volt. Az akkori 
célba érkezésem után csak a „még 
egyszer” érzés maradt. Reméltem, 
hogy alkalmam lesz még ugyanitt 
versenyezni. Erre négy évet kellett 
várni, de száz százalékig megérte 
minden másodperc.”

A pofi  mezőny legeredmé-
nyesebb magyarjai a nők között 
a 2. helyen befutó Csomor Erika 
(4:25:47) és Halász Anna 4:26:13, a 
férfiak között pedig Hankó Dávid 
(03:57:25), Tarnai László (03:58:21) és 
Kis Gyula (4:02:57) voltak.

2015-ben biztosan, és várhatóan 
két további évben is rendezünk még 
Ironmant. Így, aki a sporttól 100%-
ig átitatott nagyszerű hangulatban 
kedvet kapott, már most tervezhe-
ti a jövő nyár végi megmérettetést.  
A teljes felkészülésre vagy a teljesít-
mény csiszolására az ELTE triatlon 
klubjában pedig nagyszerű lehető-
ség biztosított.

Rusz Ágnes

További kiemelkedő klub eredmények:

Urbán Orsolya 5:46:23 (F18-24 3. hely)
Kováts Dóra 6:14:37 (F25-29 14. hely)
Sándor Judit 7:12:04 (F25-29 18. hely)

Szerény Szilvia 6:37:54 (F30-34 24. hely)
Szabó Gyula 4:44:16 (M40-44 26. hely)
Szegő Dorina 7:30:13 (F35-39 33. hely)
Beták Bence 5:14:19 (M18-24 30. hely)

Kovács András 5:44:13 (M18-24 40. hely)
Dömők Gergely 5:54:41 (M18-24 41. hely)

Farkas Ádám 4:56:11 (M25-29 30. hely)
Farkas Pál 5:07:54 (M25-29 41. hely)

Bubnó Márk 4:59:14 (M30-34 66. hely)
Harangozó Tamás 5:32:28 (M30-34 146. hely)

Bencsik Gábor 6:19:35 (M30-34 213. hely)
Kasza Péter 7:37:56 (M30-34 237. hely)
Biacsi Tamás 5:39:33 (M35-39 165. hely)

Kiss Attila 5:06:24 (M40-44 74. hely)
Brandhuber Gábor 5:45:52 (M40-44 165. hely)

Orbán Ferenc 5:05:37 (M45-49 32. hely)
Polgár Szilárd 5:13:29 (M45-49 48. hely)
Székely Mózes 5:26:19 (M45-49 71. hely)
Zilahy Gyula 5:59:23 (M45-49 108. hely)

http://www.ttkhok.elte.hu


Képviselőválasztás kiírása 2014/15

Az ELTE TTK HÖK Választási Bizottsága képviselőválasztást ír ki a 2014-2015-ös választási 

ciklusra vonatkozóan, melynek során az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésének tagjai kerülnek 

megválasztásra.
Képviselőnek indulhat az ELTE TTK minden hallgatója. Az Önkormányzat tagja a nemzeti 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 60. § (1) alapján meghatározott hallgatók közül 

az lehet, akinek alapkara az ELTE TTK vagy a Karon minor szakirányon, tanári modulon vagy 

tanárszakon folytat tanulmányokat.)

A jelöltállítási időszak: 2014. szeptember 10. – 2014. szeptember 23. 23:59.

A szavazási időszak: 2014. szeptember 29. – 2014. október 10.

A szavazás pontos időpontjai és a szavazás helyszínei később kerülnek kihirdetésre a TTK 

HÖK weboldalán és lapjában. A szavazási időszakot a Választási Bizottság egy alkalommal 

meghosszabbíthatja.
Az online jelentkezési felületet a http://ttkhok.elte.hu/elte-ttk-hok-kepviselojelentkezes, további 

információkat pedig a http://ttkhok.elte.hu/kepviselovalasztas oldalon találhattok.

A leadás végső határideje 2014. szeptember 23. 23:59.

A képviselőválasztás eredménye ellen a kihirdetéstől számított 3 munkanapon belül fellebbe-

zésnek van helye, melyet az ELTE TTK HÖK Ellenőrző Bizottsága részére megjelölés mellett, az 

Ellenőrző Bizottság elnökének és az ELTE TTK HÖK székhelyére címezve (ELTE TTK Hallgatói 

Iroda; 1117 Budapest, Pázmány sétány 1/A., Északi tömb 0.75), névvel, értesítési címmel és elekt-

ronikus levélcímmel ellátva, ajánlott levélként postai úton kell benyújtani.

További információ vbelnok@ttkhok.elte.hu e-mail címen kérhető.

Székely Gellért

a Választási Bizottság elnöke

Csatlakozz a szerkesztőséghez!Az egyetemi élet során elkerülhetetlen, hogy valamilyen szinten megtanuljuk kifejezni magunkat, tudjuk, hogyan kell kutatást végezni, anyagot gyűjteni egy beadandóhoz vagy akár a diplomamunkához. Ha nincs még gyakorlatod ebben, csatlakozz hozzánk cikkíróként, ahol a téged érdeklő témáról írhatsz, ráadásul egy gyakorlott csapat segít abban, hogy legközelebb még jobb teljesítményt nyújthass.Az egyetem folyosóin sétálva gyakran láthatsz a falakra kifeszített posztereket, amelyek különböző tudományos kutatásokat mutatnak be. Mondanom sem kell, hogy egy ilyen összeállítása a Word képességeit általában meghaladja. Ha érdekel egy komolyabb program kezelése, nálunk megtanulhatod, ráadásul teljesen ingyen.Ezen felül természetesen szükségünk van olyan emberekre is, akik kiváló helyes-írásukkal emelkednek ki a tömegből, illetve akik hajlamosak folyamatosan kijavítani barátaik elgépeléseit, helyesírási hibáit. Jelentkezz olvasószerkesztőnek!Amennyiben felkeltettem az érdeklődésed, keress meg személyesen (Fogadóóra: hétfő 12:00–14:00, Déli Hali (D 00-732)) vagy e-mailben (foszerkeszto@ttkhok.elte.hu), bármilyen kérdésre szívesen válaszolok.Remélem hamarosan találkozunk!

Saáry Ákosa Tétékás Nyúz megbízott főszerkesztője
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Természet-Tudomány-Technika Kritika & Négyeshatos8 9Intelligens evőpálca
Keleti technológiák

A keleti, illetve a nyugati országok között hatalmas kulturális 
különbség van. Különböznek írásjeleink, jellemző vallásunk, ruház-
kodásunk, étkezési szokásaink, gyógyászati hozzáállásunk és persze 
testfelépítésünk is. Hajlamosak vagyunk elfelejtkezni arról, hogy 
valójában mégis mindannyian ugyanabban a világban élünk.

A nyugati emberek – főleg a fej-
lett országok – számára napjainkban 
már megszokott, hétköznapi dolog 
az okostelefon, a tablet, az e-book, a 
csúcsszuper képességű számítógépek 
és laptopok, az okoskaróra és min-
denféle automata és intelligens kütyü, 
avagy berendezés. A keleti, ázsiai vilá-
got pedig sejtelmesnek, titokzatosnak 
nevezzük, hiszen kultúráik és vallási 
szokásaik sokkal szebben és erőseb-
ben ápoltak, valamint ezáltal közelebb 
is állnak a természethez. Ez mégsem 
jelenti technológiai lemaradásukat.

Természetes vs. modern
Amikor a keleti világ dolgait 

igyekszünk feleleveníteni fejünkben, 
valószínűleg a vallásosság, a tradi-
cionális tánc és a zene, a nők eltérő 
öltözködése és titkos világa, a gaszt-
ronómiai világ mássága és ilyesmik 
jutnak eszünkbe. Mindezek által pedig 
az ott élő emberek a természethez jóval 
közelebb állónak számíthatóak, mint a 
praktikus és egyszerű ruhákat hordó 
nyugati emberek, akiknek sok esetben 
a munka és a karrier az első. Gondol-
junk csak a törökök címerére és sokszor 
csillagászathoz kapcsolódó neveikre, 
az indiaiak étkezési szokásaira, stb.

Mégsem állíthatjuk azt, hogy a 
technológia és a gépek világa teljesen 
idegen az ázsiai emberektől, és itt pedig 
gondoljunk csak Japánra. Valószínűleg 
senki sem érezné érvényesnek a fent 
leírtakat – maximum csak a gésák rejté-

lyét – ezzel az országgal kapcsolatban, 
amely modernitását sokszor azzal a 
kifejezéssel érzékeltetik, hogy „a tech-
nológiai fejlettségüket tekintve mini-
mum ötven évvel előttünk járnak”. 
Nos, ez igaz lehet, bár sok esetben kér-
déses, hogy jó-e ennyire gépesítetté 
tenni a környezetünket. Ha például a 
robotkutyusokra vagy az emberala-
kot öltő robotokra gondolunk, sokan 
a „nem” választ preferálnák, és visz-
szataszító érzésekkel raktároznák el 
fejükben a japán csúcstechnológiát.

Ázsiai kütyük
Azonban nem csak ez az ország 

büszkélkedhet újszerű, XXI. századi 
ketyerékkel. Újabban Kína rukkolt 
elő érdekes találmányokkal, amelyek 
ráadásul jópofaságukon túl igencsak 
hasznosnak is tűnnek.

A Baidu cég – a kínaiak 2000 eleje 
óta működő legnagyobb keresőpor-
tálját üzemeltető társaság – érdekes 
fejlesztésekbe kezdett, amelyek ered-
ményeképpen hasznos és megmo-
solyogtató kreálmányok születtek, 
szám szerint kettő: megérkezett az 
okospálcika és a szemüvegre helyez-
hető egészségesétel-detektáló kamera. 
Igen, előbbi esetében a rizs- és tész-
taételek elfogyasztásához használa-
tos kínai evőeszközről van szó, csak 
most egy egészen modern formában.  
A keresőportál egyébként magában igen 
nagy, érzékeltetésképp megemlíten-
dő, hogy enciklopédiája felveszi a ver-

senyt a Wikipediával 
is; továbbá 740 millió 
weboldalt, 10 millió 
multimédia fájlt és 
80 millió képet foglal 
magába, azaz ennyi 
mindenből lehet kivá-
logatni az esetleges 
keresési találatokat.

A két találmány 
nem véletlenségből és 
bármilyen célzatosság 

nélkül keletkezett. Ezen eszközök által 
igyekeznek majd ránevelni és segíteni 
az embereket arra, hogy tudatosabban 
vásároljanak és így egészségesebb, táp-
lálóbb élelmiszerekhez juttassák szer-
vezetüket. Ezáltal ugyanis egészsége-
sebb, teljesebb életet van esélyük élni, 
amely a legfontosabb dolog, hiszen ez 
mind az egyén, mind pedig környezete 
életminőségét javítja, illetve kellemes 
szinten tartja.

Az előbb említett intelligens evő-
pálcikák főképp az egészséges ételek 
detektálása szempontjából keletkeztek. 
Méretüket úgy tervezték és kivitelez-
ték, hogy nagyjából egy átlagos, hétköz-
napi és hagyományos fa evőpálcikára 
hasonlítson. Habár az rögtön látszik 
rajta, hogy műanyagból van és egészen 
eltér egy egyszerű darab fától, ami 
ugyan étkezésre tökéletes, míg az ételek 
minőségének és összetevőinek mérésé-
re aligha. Az eredetileg Kuaisou néven 
nevezett pálcikák ugyanis tudják mér-
ni a vízminőséget; azt, hogy lakománk 
veszélyt jelentő olajban sült-e meg; hogy 
ételünk romlott-e; sőt, még táplálékunk 
forrását is képes lenyomozni. Emellett 
méri a hőmérsékletet, a sótartalmat, 
a savasságot és a kalóriatartalmat is.  
A mérés eredményét a pálca végén 
felvillanó szín vagy az okostelefonon 
kijelzett értékek szerint tudhatjuk meg. 
A nagyon új csodapálcát a most szep-
temberi, cég által rendezett innováci-
ós konferencia keretében mutatták be 
sikerrel, így tömegtermelése és ára sincs 
egyelőre meghatározva.

Másik fejlesztésük, a BaiduEye, 
amely leginkább a Google Glassre 
emlékeztet kinézetében és működé-
sében is. Igazából egy pántról van 
itt szó, amelyet a fejre felhelyezve és 
kobakunkat mozgatva, azaz a világban 
– de leginkább a boltokban – közleked-
ve tudunk használatba venni annak 
kamerája által. Utóbbi ugyanis a célra 
nézve megmondja gazdájának a célba 
vett dologról, képről azonosítva azt, 
hogy milyen minőségi tulajdonsá-
gokkal rendelkezik vagy ki gyártotta. 
Az adott objektumról talált informá-
ciókat a felhasználó fülébe diktálva 
vagy okostelefonjára elküldve kapja 
meg végül és ez alapján mérlegelhet a 
vásárlás során. Ez a kincs fent említett 
társával azonosan szintén csak proto-
típusával működik, árát egyelőre nem 
árulja el a Baidu, de azt tudjuk: elemei 
nagyjából két órát bírnak.

Solymosi Emőke

A jel
Özönvízszerű esőzést jósoltak azok-

ra a napokra, amelyek egyikén épp az 
egyetemre tartottam. Az emberek unottan 
utaztak a négyes-hatoson. Úgy nézett ki, 
mintha ez az eső már sosem állna el, az 
ablakokról szinte folyt a pára, a villamos 
padlója is a strandok lábmosó medencéire 
emlékeztetett.

A mellettem levő ülésen – azaz 
inkább átlósan szemben – egy férfi ült. 
Körülbelül 30 éves lehetett, plusz-mínusz 
10 év (mert hát az ilyesmiben nagyon 
rossz vagyok), de a lényeg, hogy úgy 
nézett ki, mint aki komoly, felelősség-
teljes, dolgozó, felnőtt személy. Bőrcipő 
volt rajta és hosszú kabát, talán esernyője 
is volt, erre már nem emlékszem tisztán. 

Szóval egy ilyen felelősségteljes fel-
nőttől nem vár az ember olyan viselke-
dést, ami itt történt: a férfi egyszer csak 
rajzolt valamit az ablak párájába. Először 
egy L betűvel kezdett. Itt még azt hittem, 
hogy talán egy nevet ír az ablakra: szer-
elméét vagy valaki másét, netán szimp-
lán a saját szignóját? Ám ekkor tovább 
folytatta, és az L betű alá függőlegesen is 
húzott egy vonalat, majd vízszintesen is 
mellé, így egy középen furcsán össze nem 
érő kereszt képződött. Ekkor még mindig 
nem volt készen, elhelyezett egy utolsó 
vonalat az eredeti kettő között félúton, 
majd az egészet egy körbe zárta.

Egészen felvillanyozódva kezdtem el 
gondolkozni azon, hogy vajon mit jelent-
het ez? A reggeli kávém nélkül is gyor-
san pörgött az agyam, és sorra támadtak 
különböző ötleteim, pedig közben a férfi 
már le is szállt. Bizonyára a villamoskocsit 
jelölte meg valamiféle titkos csoportnak, 
akik a következő megállónál felszállnak, 
és eltérítik a szerelvényt, kötött pályától 
függetlenül. Netán valamiféle jövőből jött 
időutazó, aki így jelez jelenkori énjének 
valamit, aki egyébként pár megállón belül 
fel fog szállni. Vagy még jobb! Ő igazán-
diból egy…

Ekkor egy másik nő, aki épp akkor 
ült le a felszabadult helyre, egy durva 
mozdulattal pikk-pakk letörölte az ábrát, 
csak hogy kilásson az ablakon.

V.É.

Flash és HTML5
Betekintés az apró online játékok világába

Előző félév vége felé volt egy cikkem az indie játékokról (Limbo, 
World of Goo, Super Hexagon), most pedig úgy gondoltam, lépek egy 
merészet, és még távolabb merészkedek a FIFA 2015-től: pár egysze-
rű elemből építkező, online játékot ajánlok figyelmetekbe.

Az online játékok lényege, hogy 
nem kell őket telepíteni, ugyanakkor 
egyáltalán nem a grafikájukkal akar-
ják lenyűgözni a felhasználót, hanem 
valami eredeti ötlettel állnak elő, lásd a 
fél éve hatalmas sikernek örvendő 2048 
nevezetű kis alkalmazást.

Persze rengeteg klasszikus játékot 
találunk ma már a neten, hogy példát 
is említsek, mindenki találkozott már 
Tetrisszel, Snake-kel stb. Ezek közül 
nem emelnék ki semmit, hiszen új ötle-
tet nem igazán tartalmaznak, általában 
pusztán szép és korszerű feldolgozásai 
önmaguknak.

Találkozhatunk azonban teljesen új 
és egyedi játékokkal is, ilyen például a 
World’s Hardest Game, avagy a világ leg-
nehezebb játéka. Pedig a feladat egyszerű: 
a kis piros négyzettel el kell jutni egyik 
zöld területből a másikba úgy, hogy köz-
ben a sárga pöttyöket érintjük (ha van-
nak), a mozgó kékeket pedig kikerüljük.  
Nem hangzik nehéznek, igaz? Valójában 
a logika, de főleg az ügyesség olyan szint-
jére van szükség a pályák megoldásához, 
hogy a legtöbb embernek nagyon hamar 
elmehet tőle a kedve.

Egy nagyon rövid bekezdést szá-
nok a Boomshine nevezetű apróságnak 
is, amelynél az a feladatunk, hogy egy 
láncreakcióval az adott pálya „követel-
ményeihez” tartozó minimumot elér-
jük. Ha nem világos, nem baj, kattints 
és nézd meg magad.

Természetesen vannak ezeknél jóval 
összetettebb és részletesebben kidolgo-
zott, mégis meghökkentő és humoros 
játékok is. Egyik személyes kedvencem 
a Candy Box (illetve még sokkal elborul-
tabb a Candy Box 2), amely első ránézés-

re nem több egyszerű számlálónál, ám 
ha van türelmünk és várunk pár percet, 
ahogy gyűlik a cukorkánk, egyre több 
menüpont nyílik, amelyekkel interakció-
ba lépve egyszer csak egy ASCII-kódok-
kal ábrázolt szerepjátékban találhatjuk 
magunkat, melynek kifogástalan humo-
ra mellett talán csak a remek grafi- ötle-
teket kell kiemelnem. Mindenképp érde-
mes kipróbálni.

Bár az eddig említett játékokban is 
bőven akadt logika, pusztán erre épí-
tő példát még nem hoztam, így hát 
pótoljuk ezt a hiányt a következőkben: 
nyár végén vált kedvencemmé a Game 
About Squares nevezetű kis játék, amely 
egyszerűségében is remek logikai fel-
adványokkal szórakoztatja a felhasz-
nálót, pályái között humoros megjegy-
zésekkel (melyekhez angoltudás azért 
szükségeltetik, de a játék megértéséhez 
nem kell ismernünk tartalmukat).

Az ilyen, és ehhez hasonló játé-
kokra rengeteg további példát lehetne 
hozni, hiszen csak a facebookon vagy 
külön erre specializálódott webolda-
lakon (külföldi és magyar egyaránt) 
is kismilliót találunk összegyűjtve.  
Én azonban azt mondom, érdemes 
nyitott szemmel járni, hiszen teljesen 
egyedülálló projektekre bukkanhatunk, 
amelyek jópár kellemes percet szerez-
hetnek nekünk, ha épp ráérünk, és már 
unjuk a Windows beépített aknakere-
sőjét vagy pasziánszát. Jó szórakozást!

Saáry Ákos

http://www.baidu.com/
http://gabrielecirulli.github.io/2048/
http://www.worldshardestgame.org
http://www.k2xl.com/games/boomshine/
http://candies.aniwey.net
http://candybox2.net/
http://gameaboutsquares.com/
http://gameaboutsquares.com/
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Mozizóna Belszíni fejtés10 1122 jump street
A túlkoros nyomozók újra bevetésen

Mi történik akkor, ha két balfék rendőr sikeresen véghezvisz 
egy nyomozást? Természetesen az, hogy kapnak egy újabb feladatot, 
ahol ismét bizonyítaniuk kell rátermettségüket. Pontosan ez történik 
a 22 jump street-ben is.

A feladat ugyanaz, a szereplők 
ugyanazok, a helyszín azonban a gim-
náziumból az egyetemre kerül át. Akik 
nem látták a két éve megjelent első 
részt, ne búsuljanak, én is úgy ültem a 
moziszékbe, hogy fogalmam se volt az 
előzményekről, de a film így is teljesen 
élvezhető volt. Az első rész röviden 
annyi, hogy rendőreink, a butácska, de 
roppant szexi Jenko (Channing Tatum) 
és az alacsony, duci Schmidt (Jonah 
Hill) megkapnak egy megbízatást.  
Egy kábítószer bandát kell lekapcsol-
niuk egy gimnáziumban. Mondanom 
sem kell, hogy nem rátermettségük-
nek, hanem csupán a szerencsének 
köszönhetően ér véget happy enddel 
a történet.

A második részben a helyzet 
hasonló, csak most nem gimnázium-
ban, hanem egyetemen kell helytállni-
uk. Egy valódi egyetemen. Jenko bár 
nagyon buta, mégis megtalálja a helyét 
a suli amerikai foci csapatában ahol, 
szívvel-lélekkel veti bele magát a mér-

kőzésekbe. Ez idő alatt társa összeszűri 
a levet egy helyes lánnyal a művész-
csoportból, akivel, mint később kide-
rül, jobb lett volna megállni a barát-
ság szintjén. Schmidt a közte és Jenko 
között növő távolság miatt elkezd fél-
tékenykedni, fél, hogy elveszti barátját.  
A dolog odáig fajul, hogy összevesz-
nek, és lefújják a közös akciót, majd 
mind a ketten egyedül próbálnak neki-
állni a szálak kibogozásának. Azonban 
hamar rá kell jönniük, hogy bár semmi 
közös nincs bennük, épp így tesznek 
ki egy egészet, és hogy együtt több-
re mennek, mint külön. Így még egy 
utolsó közös befejezésre összeállnak. 
Utoljára ellátogatnak az egyetemisták 

tavaszi szünetére. Van itt minden, mi 
szem szájnak ingere. Bikinis csajok, 
pia, poénok, amik már-már elérhet-
nék az idegesítő határt és természete-
sen droghegyek, valamint nem utolsó 
sorban ezt a sok drogot árusító csa-
pat, akiket már illenék megfogniuk.  
A sikeres befejezés érdekében azonban 
nyomozóink kérnek egy kis segítsé-
get főnöküktől. És hát mit ad isten, a 
rosszfiúk mellett most feltűnik a vezető 
rosszfiú lánya is, aki az egész balhéért 
felelős, hiszen ő állt az egyetemen a 
drog terjesztésének hátterében. Szóval 
lesz itt lövöldözés, sok-sok futás, önfel-
áldozás, helikopterről lógás és minden, 
ami egy igazi akció vígjátékhoz kell.

Szóval, aki látta a 21 jump street-et, 
azért, aki nem, azért, akinek tetszett 
Phil Lord és Christopher Millet Lego 
című filme, azért, akinek meg nem, 
éppen ez okból nézze meg ezt az új 
alkotást. Két óra tömény baromság, de 
a jó fajtából. A film szerencsére azon 
kevés alkotások közé tartozik, amikor 
a második rész túlszárnyalja az elsőt, 
szóval ígérem, nem fogtok csalódni!

Bori
22 JUMP STREET (amerikai akciófilm, 2014, 
112 perc)
Rendező: Phil Lord, Christopher Miller
Forgatókönyv: Michael Bacall, Jonah Hill, 
Rodney Rothman
Szereplők: Channing Tatum (Jenko), Jonah 
Hill (Schmidt), Ice Cube (Dickson kapitány), 
Jillian Bell (Mercedes)
Pontszám: 7/10

Újra a padban
Üdvözlet Mindenkinek újra itt! A gólyáknak különösen, hiszen ők még talán csak hírből ismerik a Tétékás Nyúz sorait 

és azt, milyen jól is tud jönni karunkon a rejtvények általi kis agyfrissítés vagy az unott percek kitöltése. Amit pedig még 
nagyon fontos megjegyeznetek, hogy csokit lehet nyerni mindezek megfejtésének beküldésével!

Ezúttal a nyári vidámság és a gólyatáborok őrülete után erősen fejtörő kép- és betűrejtvényeket kerestem ide Nektek, 
amelyek egyesekben nagy kacajok kitöréséhez vezethet. Igyekeztem minden szaknak találni valamit, így hát: a matekosok-
nak egy járműre kell koncentrálni; a kémiásoknak egy énekesnőre; a fizikásoknak egy angol nevű édes itókára; a földeseknek 
hazai településekre; a bioszosoknak egy madárfajra; a környezeteseknek pedig előző kettő valamelyikére, akár mindre is.

Megfejtésként most bármelyiket beküldhetitek a nyuzrejtveny@gmail.com-ra, az első három leggyorsabb viszi a csokit 
közületek. Talán célszerű a szakotoknak megfelelővel kezdeni, de nem feltétel. Sok sikert és kellemes fejtegetést; remélem, 
töröm a fejetek!

subCsibe

A kór
Nem tudom, hallottatok-e a cím-

ben szereplő sorozatról, az idei nyár 
egyik legnagyobb dobásának haran-
gozták be, és hát azt kell hogy mond-
jam, nem lódítottak nagyot a kampány 
során.

A történet sejtelmesen indít, akik 
ott voltak pár éve a Fringe kezdésénél, 
azoknak ismerős lehet: egy éjszakai 
repülőút részesei lehetünk, ahol meg-
lehetősen hirtelen kell rádöbbennünk, 
hogy itt bizony valami gáz van.

Persze utána egészen más irány-
ba viszik a sztorit, de azért a címkék 
közé beférne a természetfeletti jelző.  
Azt hiszem, nem árulok el nagy tit-
kot, ha elmondom, hogy ez bizony 
egy vámpíros témájú sorozat, csak-
hogy mindezt egészen másféle meg-
közelítésben tálalja, mint mondjuk az 
idén nyáron véget ért True Blood. És ez 

bizony jól áll neki. Egyáltalán nem az 
unalomig ismételt kliséket láthatjuk a 
képernyőn (sőt, nem is csillognak).

A részletekbe – szokásomhoz híven 
– nem mennék bele, viszont mindenki-
nek bátran ajánlom a sorozatot kipróbá-
lásra, talán nem feltétlenül ebéd mellé, 
de kellemes kikapcsolódást nyújthat. 
Azt hiszem, ezen állításomat pusztán a 
producer személye, Guillermo del Toro 
is alá tudja támasztani, aki azért letett 
már egyet s mást az asztalra. Ha pedig 
azt is hozzáteszem, hogy az alapanyag a 
fent említett úriember könyve, ráadásul 
az első részt ő maga rendezte, akkor biz-

tos vagyok benne, hogy egy bizonyos 
rétegnél a sorozat tuti befutó (persze 
ez a réteg valószínűleg már hallott róla, 
így valószínűleg mégsem győztem meg 
most új embereket, de ezt a gondolatot 
most inkább engedjük el...).

Lényeg a lényeg: aki egy új meg-
közelítésre vágyik a vámpírokkal kap-
csolatban, annak mindenképpen aján-
lom, szerintem lényegesen hihetőbb 
és a valóságunkba kidolgozottabban 
illeszkedő mítoszt kapunk, mint a leg-
több hasonló műnél.

Saáry Ákos
THE STRAIN (amerikai dráma-horror sorozat, 
2014–)
Rendező: Guillermo del Toro
Forgatókönyv: Chuck Hogan, Guillermo del 
Toro
Szereplők: Corey Stoll (Ephraim Goodweather),  
David Bradley (Abraham Setrakian), Mía 
Maestro (Nora Martinez), Sean Astin (Jim 
Kent)
Pontszám: 8/10

http://www.imdb.com/title/tt2294449/
http://www.imdb.com/title/tt2654620/



