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Művészet a mikroszkópiában

Változatos véletlen – árazási problémák

Az idén 18. alkalommal megrendezett Nemzetközi Mikroszkópos Kongresszust
Bihary Zsolt (Morgan Stanley, Budapest)
(International Microscopy Congress) 2014. szeptember 7–12. között tartották
„Változatos véletlen – árazási problémák”
Prágában. A konferencián a TTK Központi Kutató és Műszer Centrum laborjai
címmel tartja Az atomoktól a csillagokig
közül a Pásztázó Elektronmikroszkóp Labor egyik felvételét első díjjal ismerték el.
ismeretterjesztő sorozat következő előAz ELTE TTK Központi Kutató és Műszer Centrum laborjai közül a Pásztázó
adását 2014. október 2-án a TermészettuElektronmikroszkóp Laboratórium több kutatását is bemutatta a konferencián. Többek között szóbeli dományi Karon.
előadásokon anyagfizikai és szerkezetkutatási eredményeiket mutatták be, amelyek egy része az ELTE és Napjainkban egyre több matematikus és
a BME kutatói együttműködésének eredményeként született.
fizikus dolgozik pénzügyi modellezőkent
A konferencián „Art in Microscopy” (Művészet a mikroszkópiában) címmel versenyt is rendeztek. A különböző bankokban. Budapesten működik
szervező bizottság a versenyre beküldött 158 kép közül 12-t választott ki, amelyek részt vettek a végső a világ egyik legnagyobb befektetési bankmegmérettetésben. A 12 kép közül kettő a TTK KKMC Pásztázó Elektronmikroszkópos Laboratóriumá- jának, a Morgan Stanleynek egy 1000 fős
ban készült, az 1. és 10. számú. A laboratórium magas színvonalú kutatói és operátori munkáját jellemzi, irodája, benne egy 40 fős modellezési csohogy a végső szavazáson a „Life Science” kategóriában a két kép közül az egyik nyerte el az első helyet. A porttal. Az előadás játékos formában bemuképen fügefa levélének fonákja látható, amelyet légcserenyílások, tüskék és erek borítanak. A mikroszkópi tat néhány konkrét feladatot, amin keresztül
felvételt Baris Adrienn készítette és Kalácska Szilvia színezte.
megismerkedünk a pénzügyi problémákkal,
A konferencián több mint 3000-en vettek részt, közel 2300 absztrakt érkezett, a 76 cég állított ki. Az a véletlen szerepével és különböző megjeleesemény jelentőségét mutatja az is, hogy a nemzetközi mikroszkópos kutatók számára csupán négyévente nési formáival. A hallgatók egy árazási vernyílik lehetőség részt venni ilyen nagyszabású és senyben vesznek részt, akárcsak a valódi
Folytatódik az
széleskörű eseményen: a legközelebbi Nemzetközi banki brókerek, a legeredményesebbek értéOrtvay Kollokvium
Mikroszkópos Kongresszust 2018-ban, Sydneyben kes tárgyjutalmakban részesülnek.
László István, a BME
rendezik.
A tizedik éve futó sorozatban az ELTE TTK
Elméleti Fizikai Tanforrás: http://www.elte.hu
Fizikai Intézetében tevékenykedő kutatók,
székének egyetemi
oktatók és vendégek beszélnek a fizika
Jeges víz és közösségi média
docense „A topolófrontvonalába tartozó érdekességekről,
gia szerepe szén nanostruktúrák geo- Az ESN ELTE (Erasmus Student Network), az Egyetemre újdonságokról, elsősorban középiskolámetriai és elektronszerkezeti tulajdon- érkező nemzetközi hallgatókat segítő hallgatói szer- soknak, bemutatva azokat a lehetséges
ságainak meghatározásában” címmel vezet 2014. október 2-án pszichológiai témájú, angol tanulmányi utakat is, amelyet a hazai feltartja az Ortvay Kollokvium következő nyelvű előadássorozatot indít külföldi és magyar diákok sőoktatás patinás, nemzetközi hírnévnek
előadását 2014. október 2-án.
számára.
és elismertségnek örvendő egyeteme kínál
Az előadó a kémiai gráfelmélet Az első előadó Berkics Mihály, a PPK egyetemi adjunktusa a vállalkozó kedvű, érdeklődő fiataloknak.
néhány érdekes problémáját tárgyal- lesz, aki az „Ice Bucket Challenge” hatásaival foglalkozik. Időpont: 2014. október 2. 17:00
ja: ezen problémák közös jellemző- A „jeges vizes kihívás” az interneten buzdította adako- Helyszín: ELTE TTK Eötvös-terem (1117
je, hogy első ránézésre úgy tűnnek, zásra az embereket.
Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A 0.83)
mintha valamilyen ellentmondást Időpont: 2014. október 2. 17:00
forrás: http://www.elte.hu
tartalmaznának. A megoldás a hely- Helyszín: ELTE PPK P3 terem (1064 Budapest, Izabella
zet mélyebb megértésével és a körül- utca 46.)
mények tisztázásával történik. Tanul- forrás: http://www.elte.hu
mányozni fogják a topológiailag
„A korrupció lassan feléli a szervezet
meghatározott elektron állapotokat,
szakmai kapacitásait”
a topológiai koordináta módszert, a
királis fullerének Schlegel-diagramjait A k o r r u p c i ó e d d i g i s m e r e t és néhány szénszerkezet – fullerének, len mechanizmusait, kapcsolódó
nanocsövek – önszerveződő kialakulá- jelenségeit tárta fel publikációjását molekuladinamikai számolásban.
ban Jávor István, a TársadalomA Természettudományi Kar Fizikai Inté- tudományi Kar Szociológia Tanzete 1998 ősze óta szervezi azt az intéze- szék egyetemi docense és Jancsics
ti szintű kollokvium-sorozatot, amelyet – Dávid, a City University of New
az első ilyen sorozat elindítójáról – Ortvay York kutatója, Egyetemünk szoKollokviumnak neveztek el. Az elő- ciológus alumnusa. A publikációt
adásokat meghívott magyar és külföl- a szervezetszociológia területén mértékadó tudományos szervezet, az
di fizikusok tartják aktuális témákban. amerikai Academy of Management a legjobb 2013-as tanulmánynak
Megértésükhöz bármely fizikai diszcip- választotta.
línában szerzett előismeret elegendő, Hogyan zajlott a kutatás, milyen módszerekkel dolgoztak?
minden érdeklődőt szívesen látnak.
A korrupciót kutatók nagy része kérdőívekkel dolgozik, azonban ez a
Időpont: 2014. október 2. 15:00
módszer nem alkalmas arra, hogy megértsük, hogyan működnek a kapHelyszín: ELTE TTK Ortvay-terem (1117 csolatok, alkuk. Mi olyan interjúkat készítettünk, amelyek rávilágítottak
Budapest, Pázmány Péter sétány a részletekre is.
1/A, 0.81)
A teljes interjút elolvashatjátok a www.elte.hu/hir?id=NW-6097 linken.
forrás: http://www.elte.hu
forrás: http://www.elte .hu
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Végre papíron!
A vájtszeműek... juj, ez nagyon durva
így, kezdjük újra...
Szóval a figyelmesebbek talán kiszúrták a borítón, hogy ez az idei harmadik
szám, sőt, ráadásul új fickó figyel itt, e
sorok mellett is a képen. Bizony, kedves
hallgatótársaim, szemetek nem csal: idén
tényleg megjelent már a Tétékás Nyúz kettő
lapszáma, és tényleg új főszerkesztő (megbízott) tevékenykedik az újság élén.
Azonban van a dologban egy kis turpisság: helyszűke miatt nem részetezett
okok miatt ez az első papíron is megjelenő
Nyúz az idén. Ennek örömére a legjobb cikkeket átemeltük az újságba a korábbi online
számokból, hogy biztosan ne maradjatok le
semmiről, de azért érdemes a megfelelő
linkre kattintani (issuu.com/tetekas_nyuz),
mert különben például kihagyjátok a frenetikus képrejtvényeket (amelyekhez
máig nem érkezett megfejtés, tehát halmozottan lehet csokit nyerni!).
Egyébként az online számok követése mindenképp ajánlott, hiszen színesek, szagosak, a linkek kattinthatóak, sőt, időnként a szövegben is rejtünk el hivatkozásokat,
amivel még több információhoz juthattok. Használjuk a modern technikát, ha már van!
Aki pedig csak azért olvassa ezt a szöveget továbbra is, hogy mondjak már
magamról is valamit (szerintem nincs ilyen), azoknak az alábbi rövid bemutatkozást tudom felajánlani: Saáry Ákos vagyok, földtudomány szakos hallgató. Már
elég hosszú ideje tevékenykedem a Nyúz-nál cikkíróként és szerkesztőként is,
így idén szeptembertől én kaptam azt a megtisztelő feladatot, hogy vezessem a
szerkesztőséget. Remélem fel tudok nőni a feladathoz, és továbbra is szórakoztató
és egyben informatív kiadvánnyal találkozhattok minden héten. Egyet megígérhetek: minden energiámmal ezen leszek!
Saáry Ákos
megbízott főszerkesztő
foszerkeszto@ttkhok.elte.hu

Sorozatlövő..................................... 19
(The Strain)

Csatlakozz a szerkesztőséghez cikkíróként vagy olvasószerkesztőként!
(Semmilyen előképzettség nem szükséges.)
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 megbeszélhessük a részleteket!
Szeretettel várlak!

TétékásNyúz XLIX. félévfolyam, III. szám.

Kiadja az ELTE TTK HÖK. Felelős kiadó: Kovács Fanni. Megbízott főszerkesztő: Saáry Ákos.
Vezetőszerkesztő: Saáry Ákos. Tördelőszerkesztő: Saáry Ákos. Olvasószerkesztő: Schimek Éva, Vörös Évi.
Rovatok: Belszíni fejtés (subCsibe), Helyvektor (Vörös Évi), Mozizóna (Tóth Bori), Sport (Zakariás Barbara),
Startup (Törceee), TTT (Solymosi Emőke), Tudósítás (Béki Virág, Szalai Evelin).
Címlap: Shutterstock.com
Honlap: http://issuu.com/tetekas_nyuz. Facebook: http://www.facebook.com/tetekasnyuz.
Telefon: 372-2654, lapzárta után 30/806-3000. Fax: 372-2654. Lapzárta: péntek 12:00.
Készült a Demax Művek nyomdában 1000 példányban.
A Nyúz a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sajtó Egyesület tagja.
A főszerkesztő elérhetőségei: foszerkeszto@ttkhok.elte.hu; személyesen fogadóidőben (hétfő 12:00-14:00), Déli Hali (00.732).

TétékásNyúz

4

Hallgatói közélet

Hallgatói közélet

Tanévkezdés

Gyertek szavazni!

Enyingi Vera Atala

Rázódjunk bele újra!

Az alábbiakban a 2014-es képviselőjelöltek rövid bemutatkozását olvashatjátok szakterületekre bontva.

Most, hogy már eltelt egy hónap az egyetem indulása óta, lassan
remélem mindenkinek sikerült visszarázódnia a szorgalmi időszak
mókuskerekébe. Az órák mellett számomra beindultak a hivatalos
egyetemi, kari, hallgatói ülések is. Ezek történéseiről olvashattok alább.

Biológia (7 fő)

Szenátus
Azt már hallhattátok, hogy a Szenátus tavasszal újraválasztotta dr. Mezey
Barna rektor urat, majd a nyár folyamán a rektori kabinet is megválasztásra
került. Általános rektorhelyettesként
foglal helyet a kabinetben dr. Kisfaludi András az Állam- és Jogtudományi Karról, az oktatási és tanulmányi
ügyek rektorhelyettese dr. Orosz Éva a
Társadalomtudományi Karról, a nemzetközi ügyek rektorhelyetteséként
dr. Erdődy Gábor a Bölcsészettudományi
Karról pedig folytathatja tovább a munkát. Ami pedig számunkra legörömtelibb (és egyben kulcsfontosságú), hogy
dr. Frei Zsolt lett a tudományos, kutatás-szervezési és innovációs ügyekért
felelős rektorhelyettes, aki eddig karunk
vezetésében is fontos szerepet töltött
be. Tudományszemlélete biztosan meg
fogja változtatni egyetemünk hozzáállását is a kutatások és pályázati források
kihasználásának módjában.
Az egyetemvezetés további fontos szereplői változatlanok maradtak,
így dr. Juhászné Huszty Katalin gazdasági főigazgató, dr. Rónay Zoltán
főtitkár úr, dr. Pozsár-Szentmiklóssy
Zoltán a hallgatói ügyek rektori biztosa, illetve dr. Fábri György, aki immáron nem rektorhelyettesként, hanem
kommunikációs főigazgatóként felel
az ELTE hírnevéért.
Szeptemberben az első Szenátuson
egy-két kar HKR módosítása került a
terítékre és a BTK HÖK alapszábályán
kellett finomítani, illetve utólag napirendre és tárgyalásra került a Gólyatáborok kommunikációja Zaránd Péter,
EHÖK elnök úr tanácsára.

ELTE Hallgatói Önkormányzat
Az ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat szeptember 18-án tartotta éves
elnökválasztó küldöttgyűlését. A posztra egy pályázat érkezett, Zaránd Pétertől és csapatától, aki az elmúlt évben is
koordinálták az ELTE Hallgatói Önkor-
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mányzatainak működését. A kabinetet
a TTK HÖK Választmánya is vendégül
láthatta, csaknem teljes létszámban.
Itt a programjukban leírtakon kívül több
kérdéses pontot átbeszéltünk. Céljaink
és meglátasaink a legtöbb esetben megegyeznek, főleg ami az egyes részterületeket (külügy, tudomány stb.) illeti, ezért
a Választmány támogatását fejezte ki a
csapat felé.
A kabinetben több TTK-s hallgató
is fontos szerepet játszik, így rendre a
szociális alelnök Tóth Róza, a gazdasági
alelnök Dukán András Ferenc, a rendezvényes referens Béni Kornél, informatikai
megbízottként pedig Tabajdi Péter tevékenykedik tovább.
A Küldöttgyűlés végül 23 igen, 6
nem és 2 érvénytelen szavazat mellett
támogatta a csapatot. Ezúton is szeretnék nekik még egyszer gratulálni és jó
munkát kívánni!

A TTK HÖK
Beindult itthon is mókuskerék, első
nagy projektünk a képviselőválasztás,
amely rendhagyó módon idén ősszel
folyik. Sajnos nem ment minden a tervek
szerint. A nyár elején még úgy tűnt, hogy
ősszel mi tesztelhetjük az új elektronikus
választási rendszert az EHÖK-kel karöltve, de a program beszerzése elcsúszott,
ezért most még mindig papíron tudjátok
leadni szavazataitokat.
Megtartottuk a félév első tisztségviselői ülését is. Átbeszéltük, ki hogy áll,
mik a tervei a félévre, mind a HÖK-ben,
mind tanulmányi vagy kutatási területeken. A féléves ütemtervet ez alapján
tudjuk majd összeállítani.

Rendezvények
Lassan végleg lezárul a gólyatábori
időszak, jelenleg a kiértékelő és összegző
munkálatok folynak a szervezők által, ha
befejezik részletes beszámolójuk megírását, azokat elérhetővé tesszük a HÖK
honlapon, hogy ti is informálódhassatok a gólyatáborok szervezését illetően.
Ezzel kapcsolatban már Dékáni Taná-

Ezen a szakterületen maximum 7
jelöltre lehet szavazatot leadni.

Bohár Balázs
cson röviden beszámoltam, és Dékán
úr megerősített benne, hogy meg van
elégedve a TTK gólyatáboraival.
Emellett elkeződik a Gólyabál szervezése, bizakodva indulunk neki, hogy
a hagyományoknak megfelelően ismét
Lágymányoson, a Gömb aulában kerülhessen megrendezésre a félév legnagyobb
gólya-eseménye. Addig is a gólyáknak jó
avatódást kívánok.
Ami kisebb bonyodalmat kavar
jelenleg, az az ELTEfeszt szervezése és
technikai megvalósítása. Ha még nem
hallotattok volna róla, ez a rendezvény
úgymond egy összegyetemi nyílt nap,
amikor egyetemünk minden kara és
kiemelt kutatója bemutatkozik, kisebbnagyobb szakmai előadások keretében.
Mindezt egy egész napot betöltő programsorozattal nálunk, a Lágymányosi
Campuson. Véleményem szerint a jelenlegi biztonságtechnikai terv, melyet az
egyetem vezetése kigondolt, ellehetetleníti az épületbe érkező hallgatók tanuláshoz
való jogát. Ugyanis a rendezvényterülethez nem tartozó épületrészeket le kívánják zárni, ahová csak az oktatók léptethetnék be az órákra érkező hallgatókat
belépőkártyáikkal. Ha követjük az eddigi
nyílt napok hangulatát, bele sem illik az
egyetemi atmoszféra megteremtésébe, ha
nem látunk hús-vér órára/zh-ra/vizsgára
igyekvő hallgatókat. Továbbá számomra
érthetetlen az is, hogy ez így, ebben a formában miért biztonságos. Egy esetleges
vészhelyzet, tűz (valljuk be, a laborokban
előfordulhat) vagy földrengés (ez azért
nem olyan valószínű) esetén a bepánikolt
tömeg hogyan menekül a zárt épületből?
Azért próbálunk pozitívan az események elébe menni, reménykedünk,
hogy a kölcsönös egyeztetések megoldják
a helyzetet és egy színvonalas szakmai
napot üdvözölhetünk. Viszont ha a jelenlegi konstrukció megmarad, a TTK HÖK
nem tudja támogatni az eseményt. Sem
elviekben, sem humánerőforrással.
Kovács Fanni
elnök
ELTE TTK HÖK

Elsősorban szeretném
a biológus hallgatók érdekeit szem előtt tartani és ez szerint
tevékenykedni a HÖK-ben. Nagy
szakterület vagyunk, így a “hangunknak” is nagynak kell lenni. Bármilyen kérdéssel, óhajjal, észrevétellel, panasszal fordulhattok hozzám,
a kommunikációs csatornák egyikén,
vagy akár személyesen is.
Amennyiben bizalmat szavaztok
nekem, igyekszem legjobb tudásom
szerint képviselni a biológiát.
Álljunk ki együtt szakterületünkért! Szavazz rám!

Bukuli Vanda
Az elmúlt 2 évben igyekeztem aktívan részt venni
a szakterület életében, mind mentorként, mind képviselőként, és ezt idén
is folytatnám.

Fetter Dávid
Fetter Dávid, harmadéves biológia szakos hallgató vagyok. Lassan egy éve veszek
részt aktívan a hallgatói közéletben. Sok hallgató fordult hozzám a
korábbi években, és remélem, hogy
a továbbiakban is bizalommal fordulnak felém. Idén, mint képviselő
is ki szeretném próbálni magam és
a továbbiakban is aktív tagja lenni a
hallgatói közéletnek.

Ince Sára
I n c e S á r a va g y o k ,
negyedéves biológia szakos hallgató (még a BSc-t
nyomom). A legfőbb célom az egyetemi éveim alatt, hogy egy szép napon,
kemény munkámnak köszönhetően diplomát tartsak a kezemben.
A tanulás mellett megpróbálok minél
aktívabb lenni az egyetemi közéletben.
Idén harmadszor voltam csapatvezető
a Geo-Bio gólyatáborban. Szeretném
kivenni a részem a Hallgatói Önkormányzat képviselőinek feladatából.

Kocsis-Jutka Virág
Kocsis-J. Virág vagyok,
elsőéves biológus hallgató. Azért jelentkeztem képviselőnek,
mert nagyon fontosnak tartom a HÖK
munkáját, éppen ezért szeretném ezt
valamilyen módon segíteni. Továbbá
szeretnék már gólyaként aktívan részt
venni az egyetemi életben és képviselni
hallgatótársaim érdekeit.

Költő Enikő
Költő Enikő vagyok,
harmadéves biológia BSc-s
hallgató. Tavaly mentorként segítettem a gólyák beilleszkedését az
egyetemen, idén pedig csopvez voltam Bódvarákón. Úgy hiszem eddig
is aktív tagja voltam a közösségi életnek, de idén képviselőként is szeretnék részt venni a biológia szakterület
munkájában, és képviselni hallgatótársaim érdekeit.

Vörös Éva
Sokan ismerhetnek
mentorként vagy a Tétékás
Nyúz lapjairól, de a többieknek bemutatkozom. Biológia alapszakos hallgató
vagyok kémia tanári minorral. Idén
harmadszor jelentkezem képviselőnek.
Szeretnék az eddigiekhez hasonló feladatokat ellátni, például képviselni a
szakterületemet a Küldöttgyűléseken
és aktívan részt venni a Szakterületi
Bizottság munkájában. Kérlek, támogass szavazatoddal!

Fizika (6 fő)
Ezen a szakterületen maximum 4
jelöltre lehet szavazatot leadni.

Berekméri Evelin
Evelin vagyok, elsőéves
fizikushallgató.
A közéleti tevékenységekbe már
középiskolában bekapcsolódtam a
diákszövetség és rendezvények szervezése által. Elhatározásom, hogy
ezeket a tapasztalatokat az egyetemi
évek alatt is felhasználjam és bővítsem. Emellett fontosnak tartom, hogy
megfelelő legyen a kommunikáció a
fizikus (TTK-s) hallgatók (gólyák) és
a HÖK között.

A negyedik évemben
képviselőként szeretném
továbbra is a fizikushallgatók érdekeit
képviselni. Tanulmányi és tudományos
téren kívánom javítani az elérhető lehetőségeket. Mert a fizikusok szexik!

Hegedüs Dávid
Hegedüs Dávid vagyok,
harmadéves fizika szakos
hallgató, fizikus szakirányon. Egy éve
vagyok fizikás képviselő és több mint fél
éve a szakterületi koordinátor. A múlt
évben is lelkesen képviseltem a fizika
szakterületet a Hallgatói Önkormányzatban és ezt a tevékenységemet szívesen folytatnám. Fontosnak tartom, hogy
minél erősebb legyen a fizika szakterület
az önkormányzatban és ehhez szeretnék
legjobb tudásom szerint hozzátenni. Aki
ismer, az tudja, hogy egy kicsit már hozzá
vagyok nőve az egyetemhez és a fizika
szakhoz, így az érdekképviselete és közéletének az építése mindig is a szívügyem
volt.

Horváth Balázs
Horváth Balázs vagyok,
elsőéves Tudománykommunikáció a természettudományban MSc
szakos hallgató, fizikus alapképzettséggel. Azért jelentkezem képviselőnek,
mert a szakomból fakadóan szeretném
színesíteni a karon a tudományos életet,
segíteni a ELTE TTK HÖK Tudományos
Csoportjának munkáját. Emellett mindig
is fontosnak tartottam, hogy hallgatóként
aktív részese legyek a hallgatói közéletnek, a Magyar Fizikushallgatók Egyesületének országos programfelelőse, majd
elnöke is voltam.

Miklós-Kovács Janka
Már tavaly július óta
képviselem a fizika szakterületet a Küldöttgyűlésben. Ezt a tevékenységet szeretném folytatni, aktívan kivenni
a részem a fizikus és TTK-s közéletből,
segíteni ahol tudok.

Pálma Péter
Célom a hallgatói élet
mindennapjainak könnyebbé tétele társaim és jómagam számára
azzal, hogy azt a lehető legtöbb oldaláról megismerem. Az egyetemisták számára sokszor problémát jelent a fontos
információk akadályozott terjedése.
Munkámmal szeretném e gátakat valamelyest lebontani, hogy minden gólya és
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felsőbbéves minden adandó lehetőséget
időben magához ragadhasson. Továbbá
fontosnak tartom, hogy mind a vezetőség,
mind a hallgatóság számára elérhetővé
és világossá váljanak a másik fél céljai,
lehetőségei, kérései.

Földrajz-Földtudomány
(13 fő)
Ezen a szakterületen maximum 9
jelöltre lehet szavazatot leadni

Böröndi Dávid
Ha az elmúlt évben tetszett a munkám, és bizalmat szavaznál nekem még egy évre,
kérlek szavazz rám!

Budafai Viktória
Budafai Viki vagyok,
földrajz alapszakos hallgató. Már egyetemi éveim megkezdésekor igyekeztem minél aktívabban részt
venni a közösségi életben, illetve a szakterületi csoport munkájában. Kétszer
voltam mentor, idén pedig csopvez
Bódvarákón. Ebből adódóan a gólyatábor, és a gólyák sorsát szívügyemnek
tekintem. Szeretném továbbra is az Ő,
valamint Ti érdekeiteket képviselni!
Tavaly megtiszteltetek szavazataitokkal, kérlek idén is előlegezzétek meg
nekem a bizalmat!

Cserép Barbara
Barbi vagyok, másodéves földtudós, geológia
szakirányon. Jelenleg mentorként tevékenykedem, de szeretnék emellett is
aktívabban részt venni a közéletben,
és nem csak a gólyák ügyeit segíteni.
Célom hogy a szakterület zökkenőmentesen működjön, így szeretnélek titeket
képviselni. Eddig is bárkinek szívesen
segítettem bármiben, amíg erőmből
futotta, és ezt ezután sem kívánom
abbahagyni, szóval ha bizalmat szavazol nekem, akkor nagyon megköszönöm, és nem hagylak cserben!

Góth Roland
Volt szerencsém egy
évig képviselőnek lenni,
mely idő alatt rengeteg tapasztalattal
gazdagodtam a hallgatói érdekképviselet terén. A megkezdett munkát
tovább folytatnám, rendezvényeket
továbbra is szívügyemnek tekintem
(természetesen hallgatóbarát áru bulik
olcsó sörrel).

49. félévfolyam 3. szám
2014. október 1.
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Győrödi Lajos

Tóth Barbara

Egy remek segítség
remek embereknek.

Tóth Barbara vagyok,
elsőéves Meteorológus MSc-s
hallgató. Részt veszek az ELTE rendezvényeinek szervezésében. Azért jelentkeztem képviselőnek, hogy minél többet
tehessek hallgatótársaimért, illetve a szakterületemért.
Szeretnék részese lenni a HÖK-nek
és munkájának, mert úgy gondolom, méltóképpen tudom képviselni érdekeiteket
és segítséget nyújtani céljaitok megvalósításában.

Lukács Károly
Bizonyára már sokan
ismertek, Lukács Károly
vagyok, 2010 óta hallgatótársatok.
Az elmúlt – hosszúra sikeredett – ciklusban már bizalmatokat élveztem a küldött
gyűlésben. Lassan egy éve jelen vagyok a
Kari tanácsban is. Ha ismételten megtiszteltek bizalmatokkal az évek során felhalmozott tapasztalatomat kiaknázva fogom
ellátni érdekképviseletetek. Célom mindent megtenni annak érdekében, hogy a
hallgatói önkormányzatok újabb általános presztízsvesztése ellenére karunkon
megmaradjanak a régi tradíciók, minél
pezsgőbb legyen a szakmaiságot magába foglaló közösségi élet, és minél hatékonyabb legyen a hallgatóság ügyeinek
képviselete minden fórumon.
Szeretnék mindenkit arra kérni,
hogy idén ősszel keresse fel az urnákat,
és vegyen részt a TTK HÖK legfontosabb
testületének megválasztásban!

Muliter Ádám János
Sokatoknak ismerős
lehetek a rákói éjszakákból,
vagy más rendezvényekről, amiken
eddig is Nektek és Értetek voltam jelen,
valamilyen feladat ellátásával. Ezt szeretném most egy szinttel tovább vinni és
képviselni Titeket.

Németh Gergely

Vara Bálint
Békés világot! Örök szerelmet!
Gyönyörű álmokat, amit én remélek!
Sok-sok virágot! Mosolygó arcokat!
Boldog emberek, hisznek és szeretnek!
Így volna jó!
Fújhat a szél! Eshet az eső!
De felkel a nap, övé az erő!
S ha eljön a fagy, és támad a jég,
védd meg a Földet, úgy mint én, úgy
mint én!

Vizi Zsófia
Zsófi vagyok, földajz
alapszakos hallgató. Gólyatáborban keltette fel az érdeklődésemet a szakterületi közösségi élet. Eddig
minden szakterületi csoportülésen részt
vettem. Ezúton szeretnélek megkérni
titeket, hogy tiszteljetek meg szavazataitokkal, hogy a küldöttgyűlésen is képviselhessem szakterületünk érdekeit!

Szóljon hát ez a dal,
Aki törpi győzni akar,
Hidd el hát törp papa,
Miénk lesz ez a csata!

Kémia (8 fő)

Péterfi Petra Jolán

Balogh Dániel

Harmadéves földrajz BSc
hallgató vagyok, regionális
elemző szakirányon. Most jelentkezem
első alkalommal képviselőnek, mert úgy
érzem, ennyi idő alatt megismertem az
egyetem működését, és így rendelkezem
azokkal a tapasztalatokkal, amelyekkel
képviselni tudom a Ti érdekeiteket!

Balogh Dániel vagyok
harmadéves kémia BSc hallgató. Jelenleg én töltöm be a kémia szakterületi koordinátori pozíciót, így már
eddig is próbáltam minél több felületen
képviselni a kémiás hallgatók érdekeit. Ezt
szeretném tenni továbbra is, de mostantól
már képviselőként is a Küldöttgyűlésben.

Réthy Miklós András

Faragó Zsolt

Célom, hogy eredményesen
képviseljem a szakomat, és a hallgatói érdekeket leginkább szolgáló
döntések meghozatalában segítsek,
melyben segítségemre lesznek mentorként, és a szakterületi közéletben
szerzett tapasztalataim.

Elsőéves gólyaként jelentkezem a képviselő-választáson, azonban eme szerepkörben van már
tapasztalatom. A középiskolás években tagja voltam 4 évig a Pécsi Diákszenátusnak,
illetve a DÖK-nek is, valamint a suli-rádió
szerkesztésében is aktív szerepet játszottam.

Ezen a szakterületen maximum 5
jelöltre lehet szavazatot leadni

Számomra képviselőnek lenni
nem egy rangot, hanem elhivatottságot
jelent, mivel szeretném a kémia szakterület érdekeit képviselni, illetve hallgatótársaimat első kézből informálni.
A mentorrendszer nagyon szimpatikus
volt számomra idekerülésemkor, és ezt
a hagyományt én is szeretném tovább
támogatni. Emellett azt a célt szeretném
szolgálni, hogy a szakterületi programok minél sikeresebbek, népszerűbbek
és klasszabbak legyenek.
Már most sok embert ismerek mind
a gólyák, mind a felsőbb évesek közül, és
ezt tovább is szeretném bővíteni, mivel
szeretek másokkal kapcsolatot ápolni, és
ez egy képviselő esetében szerintem különösen fontos.
Szimpátiád esetén kérlek, előlegezd meg bizalmad egy szavazattal,
és oszd meg velem ötleteidet, hogy
alkalomadtán továbbíthassam, támogathassam őket!

Ferenc Dávid
Dávid vagyok, másodéves kémiás hallgató. Már
első évesen is aktívan részt vettem a szakterület munkájában, idén mentorként is
próbálom segíteni a rendezvények, programok hangulatának és színvonalának
a növelését a gólyák bevonásával. Ezek
mellett ki veszem a részem a külügyekben is a kémia szakon, az Erasmus pályázatok elbírálásánál, illetve jelenleg vannak
külföldi mentoráltjaim is. A továbbiakban szeretném megerősíteni a hallgatók
HÖK-be vetett bizalmát, illetve szeretnék
minél több embert ösztönözni arra, hogy
megismerjék és segítsék a szakterületi
csoport munkáját.

Hombolygó Péter
Elsőéves kémia szakos hallgató vagyok. Főleg
a tanulmányi és tudományos munkák
érdekelnek, így ha bizalommal rám szavaztok ezen a területen szeretnék aktívan
részt venni. Világot megváltani képtelen
vagyok, de azt megígérhetem, hogy minden tőlem telhetőt megteszek, hogy a ti
érdeketekben járhassak. Végezetül annyit
szeretnék még hozzátenni, hogy bár az
ELTE ügyeiben tapasztalatom kevés, lelkesedésemmel szeretném kipótolni ez
irányba a hiányomat.

Kerényi Péter
Peti vagyok, ugyanolyan
hallgató, mint ti. Habár eddig
nem igazán vettem részt a HÖK munká-

jában (a KéKóban tartottam néhány órát),
mégis úgy gondolom, hogy megfelelően
tudnám képviselni a hallgatói érdekeket
(a TI érdekeiteket). Kérdéseitekkel bátran
forduljatok hozzám!

Nagy Levente János
Másodéves kémia
szakos hallgató vagyok,
vegyész szakirányon. Eddig a szakterületi csoportunkban tevékenykedtem leginkább. A mentorendszerben
is benne vagyok, mentorként, és szívesen segítek bármelyik gólyának a
problémáikban. Szeretném a gólyáimat
is bevonni jobban a közéletbe, hogy
ismerjék meg jobban az itteni dolgokat, sőt tervezem, hogy jövőre is mentor
legyek. Szeretném kivenni a részem a
HÖK-ből úgy, hogy a szakterületemet
képviselem. Ezen belül leginkább azt
szeretném, hogy minél jobban működjön a szakterületünk, minél jobb legyen
a közösség.

Török Mátyás
Török Mátyás vagyok,
avagy Csíkos. A TTK HÖKben két éve aktívkodom, először mentorként, fél éve pedig mentorkoordinátorként. Úgy gondolom, most már
eléggé átlátom a rendszer működését
ahhoz, hogy szavazati joggal rendelkező tagként ülhessek ott a Küldöttgyűléseken. Terveim szerint nemcsak
kémia szakos hallgatóként, hanem
mint a Mentorrendszer vezetője is –
azaz döntéseimet megpróbálom annak
a fényében hozni, hogy mi a legjobb a
szakterületemnek ÉS a Mentorrendszernek. Kérlek, támogass szavazatoddal, ha úgy gondolod, alkalmas személy vagyok képviselőnek. Amennyiben bármilyen kérdésed lenne, keress
meg bátran! A csík legyen veletek!

Vajda Levente
Azért jelentkezek képviselőnek mert szeretnék
részt venni a kémia szakterület felvirágoztatásában.
Mentorként jobban belelátok a szakterület életébe és munkájába, így látom,
hogy rengeteg feladat áll még előttünk.
Elsősorban a közösségi élet fellendítésében illetve a Kékó további jó működésében szeretnék szerepet vállalni, előbbiben
programszervezőként, utóbbiban oktatóként szeretnék tevékenykedni. Ezeken
kívül pedig szeretném a mentorrendszer
további munkáját is segíteni.

Környezettudomány (7 fő)
Ezen a szakterületen maximum 4
jelöltre lehet szavazatot leadni

Bérces Bence István
Bérces Bence vagyok,
környezettan szakos hallgató.
Eddig 2-szer voltam képviselő, és szívesen képviselném továbbra is a környezettudományi szakterület érdekeit.

Faragó Renáta
Faragó Renáta (Rena)
vagyok, első éves környezettan szakos hallgató. Ez az első lehetőségem, hogy kipróbálhassam magam
képviselőként. Idén szeretném én is a
környezettanosok táborát erősíteni. Lételemem a szervezésekben és a közösségi
életben való részvétel. Segíteni szeretnék,
hogy együtt minél több dolgot megvalósíthassunk!

Koczur Szilvia
Az elmúlt 3 évben
aktív tagja voltam a hallgatói önkormányzatnak, tisztségviselő
nem szeretnék lenni a továbbiakban, de
amennyiben megszavaztok, a háttérből
szívesen folytatnám a tevékenykedést.

Nyeste László Pál
Egy környezettudós hol is érezhetné
át, tapasztalhatná meg jobban, milyen
fontos is az Ő hivatása, mint kint a
vadonba?! Ebből kiindulva szeretném, ha
erőnkhöz és időnkhöz mérten a legtöbb
tapasztalatot tudnánk összegyűjteni úgy,
hogy nem csak tanulunk és a tanárainkkal
együttműködünk, hanem még jól is érezzük magunkat.
Ha megválasztanak, azért fogok dolgozni, hogy mindenkinek jó legyen és,
hogy minél többet láthassunk a világból.
Többek közt azt tervezem, hogy kisebb
csoportos túrákkal, az Egyetem támogatásával, felfedezzük Nagy-Magyarország
legszebb tájait és belekóstolunk az ott élő
emberek mindennapjaiba.

Szarka Csilla
Szarka Csilla vagyok,
harmadéves környezettanos,
idén mentor is. Mentorként már betekintést nyerhettem a közéleti oldalra is.
Célom leginkább, hogy az közéleti háttérmunkába minél inkább betekintést nyerhessek, valamint aktívan részt vegyek
a különböző dolgok szervezésében.
Ha egyszer valamibe belekezdek, akkor
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a tőlem telhető legjobb módon véghez
is viszem, ezt e téren sem tervezem másként. Nem szaporítom a szót, inkább
majd igyekszem a tettek mezejére lépni,
ha rám szavazol, ezt Te is elősegíted!

Szávai Péter
Szávai Péter vagyok, elsőéves környezettan hallgató.
Friss egyetemistaként szeretnék jobban
belelátni a közéletbe és megismerni a
HÖK munkáját, hogy aktívan képviselhesselek titeket. Fontosnak tartom a
szakterületemet és minél többféleképpen
szeretnék a segítségetekre lenni, remélem
számíthatok a támogatásotokra!

Vajda Attila L.
Elsőéves környezettanos vagyok. Elképzeléseim
közé tartozik: „megmenteni a világot a
pusztulástól”. Ezt az egyik klasszikusból, a Pokémonból ragadtam ki. Eléggé
elcsépelt, de ugyanakkor mindig az a
sárga félig macska, félig menyét, félig
kutya (jó sok félig van benne,vigyázat
illogikus) mesekarakter jut eszembe,
ami mindig a saját nevét mondogatja.
Mindig megnevettet.
Egyetemi HÖK-ös képviselőként,
hogy mit is csinálnék?
Tudd meg most! Csak küldj egy
szavazatot, s garantálom, hogy minden
kedves rám szavazó EGY SÖRRE a vendégem.

Mivel a HÖK munkája alapvetően
fontos minden diák számára, én ehhez
kellő felelősséggel döntenék az egyetem
ügyeiről.

Fáki Anna
Fáki Anna vagyok,
harmad éves alkalmazott
matematika szakirányon. Gólya korom
óta érdeklődőm a közéleti tevékenységek iránt, így már az előző időszakban
is tevékenykedtem mint képviselő, idén
a mentorságot is kipróbáltam valamint
energiámhoz és időmhöz mérten aktívan
próbálok részt venni a matematikai szakterületi csoport munkájában. Képviselői
munkámat továbbra is szívesen folytatnám töretlen lelkesedéssel, amennyiben
bizalmatokkal megtiszteltek.

Hoksza Zsolt

Ezen a szakterületen maximum 6
jelöltre lehet szavazatot leadni

Hoksza Zsoltnak hívnak. Jelenleg harmadik évemet taposom matematika szakon, elméleti matematikus szakirányon és már
másodszor jelentkezem képviselőnek.
Mindig is rendkívül fontosnak tartottam,
hogy a hallgatók véleménye megfelelően
képviseltetve legyen az őket kiemelten
érintő kérdésekben. Másrészt szeretném
segíteni hallgatótársaimat. Az elmúlt egy
évben is nyugodtan fordulhattatok hozzám problémáitokkal, észrevételeitekkel
vagy kérdéseitekkel, amelyekre mindig
igyekeztem legjobb tudásom szerint válaszolni, és amely szép szokást a jövőben is
meg kívánok tartani. Emellett jó néhány
hallgatói rendezvény szervezőjeként
találkozhattatok velem. Előre is köszönöm, ha megtiszteltek bizalmatokkal

Ágoston Dóra Csenge

Kecskeméti Judit

Ágoston Dóra Csenge
(Dórika) vagyok, matematika szakos hallgató elemző szakirányon.
Idén másodszor jelentkezem képviselőnek, mert szeretnék továbbra is
aktívan részt venni a hallgatói közéletben, illetve segíteni a TTK HÖK és a
MATSZACS munkáját.
Örülnék, ha bizalmaddal megtisztelve szavaznál rám.
Előre is köszönöm!

Juci vagyok, matek-angol
tanár szakirányos hallgató,
immár harmadéves BSc-n. Matek főszakkal (na meg a társaság miatt) erősen a
TTK-hoz húz a szívem, így örömmel segítek minden adandó alkalommal. Közösségi ember lévén sokszor találkozom
szaktársaimmal, amikor lehetőség nyílik
a gondolatcserére, az észrevételek, ötletek, tapasztalatok összegyűjtésére. Tavaly
én koordináltam a Matekos Teadélutánt,
gólyatábori szervezőként is igyekeztem
elősegíteni az elsőévesek könnyű beilleszkedését, a jó közérzet kialakulását.
Emellett minden apróságban is szívesen
segítek (az 5vös5-ön, a Gólyahajón és
remélhetőleg még sok eseményen találkozhattok majd velem). Idén először szeretném a matematika szakterület igényeit

Matematika (10 fő)

Antal Ádám
Másodéves matematikus szakirányon tanuló diák
vagyok! Sajnos még nem volt
tapasztalatom a hök munkájában, de
teljes lendülettel vetném bele magam
bármilyen munkába.
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Hallgatói közélet
a HÖK-ben személyesen is képviselni.
De ehhez Ti is kelletek! Szavazzatok rám!

Kovács Dániel
Kovács Dániel vagyok,
másodéves hallgató, alkalmazott matematikus szakirányon tanulok. Mentorként rengeteg emberrel volt
alkalmam megismerkedni, nagyon sok
véleményt és jó ötletet hallottam, ezért
úgy gondolom, hogy megfelelően tudnám képviselni matekos hallgatótársaim
érdekeit.

Nyitrai Károly
Nyitrai Károly vagyok,
elsőéves biztosítási és pénzügyi matematika mesterszakon. A Kari
Ösztöndíjbizottságban mint rendes tag
tevékenykedek, illetve az elmúlt 2 évben
képviselőként voltam jelen a HÖK-ben,
ezt szívesen folytatnám, ehhez mindössze
annyit kérek Tőled, hogy szavazz rám!

Radnai Georgina
Radnai Georgina
vagyok, utolsó éves matematika BSc-n. Eddig kétszer voltam mentor,
amit nagyon élveztem, most viszont szeretnék a TTK HÖK aktív tagjaként tevékenykedni. A szakterületem érdekeit a
tőlem telhető legjobb módon képviselni.

Sagmeister Ádám
Sagmeister Ádám (Sagi)
vagyok, másodéves matematika BSc-s hallgató, elméleti szakirányon. A gólyatábor óta elkötelezett, aktív
tagja vagyok a gyógymatekos és TTK-s
közösségnek, idén szervező voltam a
GyógyMatek GT-ben. Képviselőként még
nincs tapasztalatom, de szívesen vennék
részt a hallgatók érdekképviseletében.

Tejes Viktor
Az elmúlt egy év az egyik
legmeghatározóbb év volt a
számomra. Nagyon sok jó tapasztalattal/
emlékkel gazdagodtam köszönhetően az
ELTE-nek. Képviselőként szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy a TTK továbbra is
értékkel (egyre nagyobb értékkel) tudjon
szolgálni a hallgatóknak az élet több területén is. Úgy gondolom, hogy karunknak
és benne a HÖK-nek irányadónak kell
lennie és emellett a hallgatói érdekképviseletben azt a hátteret és fórumot kell
jelentenie, amelyben a hallgatók bízhatnak; bízhatnak bennünk, hogy elképzeléseik megvalósulásáért, problémáik megoldásáért minden követ megmozgatunk.

Tanárképzés (12 fő)
Ezen a szakterületen maximum 5
jelöltre lehet szavazatot leadni

Dömötör Dominika
Domi vagyok, másodéves biológia-földrajz tanár
szakos hallgató és mentor. Idén kezdtem
el jobban részt venni az egyetem életében,
nem csak mint mentor, hanem mint segítő is. Szeretném én is képviselni a tanári
szakterületet, valamint segíteni a közösségi programok szervezését.

Horváth Verita
Verita vagyok, másodéves osztatlan tanáris hallgató, biosz-töri szakpáron. Jelenlegi mentorként a gólyáknak segítek, de szeretném a
hallgatókat is képviselni, ezért jelentkezem képviselőnek.
Ezen kívül szeretném magam kipróbálni ebben az új feladatkörben is.

Katona Richárd
Ricsi vagyok, elsőéves
matematika-földrajz osztatlan tanári szakon. Matematika BSc-sként
már 2 alkalommal is volt lehetőségem
mentornak lenni, ezért úgy érzem, hogy
elég nagy rálátásom van a Hallgatói
Önkormányzat munkájára. Idén szeretnék képviselőként is tevékenykedni, hogy
a tanárszakos hallgatók érdekeit képviseljem. Ha úgy érzed, hogy alkalmas vagyok
erre a feladatra, szavazz Rám!

Lukács Márton
A tanári szakterület munkáját kívánom segíteni. Szeretném, ha a tanárképzést vonzóvá tudnánk
tenni a középiskolások számára, valamint,
hogy ez a szakterület is olyan programlehetőségeket tudjon nyújtani a hallgatók számára,
amelyek később hagyománnyá válhatnak.

Márton Ákos
Elképzelésem szerint mindenki
köteles – a lehetőségeinek mérten –
tenni környezetéért, a környezetében
élőkért. A képviselőséget ehhez egy
remek kiindulópontnak tekintem. Szeretném ez által segíteni a Kar hallgatóinak érdekképviseletét és hozzájárulni a
folyamatos fejlődéshez.
To Infinity and Beyond!

Maszlag Szilvia
Szilvi vagyok, másodéves tanárszakos hallgató,

biosz-föci szakpáron, mert az jó. Azért
szeretnék képviselő lenni, mert az Nektek, Nekem, és Mindenkinek jó lenne.
Mentorként már volt alkalmam megtapasztalni, hogy milyen képviselni a hallgatók érdekeit. Nagyon megtetszett a
dolog, és úgy gondoltam, erre ez lehet a
legjobb lehetőség. Most jöhetnének az ígéretek és a magasztos idézetek, de inkább
csak annyit mondanék, hogy Allonz-y!

Nagy Anett
Anett vagyok és ebben
a tanévben kezdtem a második évemet matematika-német nyelv
osztatlan tanári szakon. Mentorként rengeteg egyetemi programon vettem részt,
valamint azt hiszem szélesebb betekintést nyertem a HÖK tevékenységébe is.
Mindemellett pedig aktív tagja voltam
a Tanári Munkacsoportnak. Idén szeretném magam képviselőként is kipróbálni,
hogy ezeket a tapasztalatokat felhasználva segíthessem az újonnan létrejött
tanári szakterület fejlődését, valamint
kiállhassak a tanárszakos hallgatók érdekei mellett.

Őri Bálint
Őri Bálint vagyok, elsőéves kémia-biológia tanár
szakos hallgató. Korábban a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karának voltam hallgatója három
éven keresztül. Gimnázium alatt az iskola diákönkormányzati képviselőjeként
munkálkodtam. Bár egyetemi Hallgatói
Önkormányzat tevékenységében még
nem vettem részt, az eddig egyetemistaként töltött éveim alatt szereztem tapasztalatot, és sok ötletet is láttam már megvalósulni, amelyek egy részét örömmel
honosítanám meg itt az ELTE-n is. Ezek
közül egy példa a használt jegyzetek központilag szervezett adás-vétele, amely
megkönnyítené a könyvek beszerzését,
illetve a felsőbbévesek is egyszerűbben
adhatnak túl fölöslegessé vált jegyzeteiken. Fontosnak tartom, hogy úgy az
évfolyamokon belül mint a különböző
évfolyamok között minél jobb legyen a
kommunikáció, a hallgatók könnyen tudjanak tapasztalatot cserélni.
Tanárszakosként két TTK-s karon is
hallgatok órákat, így gyakran találkozhattok velem az egyetemen, ezt ugyancsak
fontosnak tartom, hiszen mindnyájunk
érdekeit képviselnünk kell, és mindenki
ötleteit meg kell hallgatni. Ezt, amennyiben képviselőnek választotok, mindenképp meg tudom ígérni.

Kitartást és sok szép emléket kívánok
mindenkinek az itt eltöltött évekre!

Pintér Kornélia
Korni vagyok, földrajztörténelem tanári szakon. Új a
szakterület, a tanárképzés is még gyerekcipőben jár, sokan vagyunk, sokféle problémával (sajnos) és még több vélemén�nyel (jéjj xD). Mentorként szerencsém volt
megismerni a legkülönfélébb szakpáros
hallgatókat, tiszta ttk-sokat és vegyeseket
is egyaránt. Szeretném a lehető legjobban
képviselni ezt a sokszínű kis társaságot! :)

Pintér Trudy
Pintér Trudy vagyok,
elsőéves biológia-kémia
tanárszakos hallgató. A múltban nemcsak saját, hanem osztálytársaim és
más tanulótársaim érdekeit is sikerrel
képviseltem.
Fontosnak tartom a közösségi élet
kovácsolását, valamint az alsóbb évesek
számára a tudás átadását, és az esélyegyenlőséget. A kolerikus szangvinikus
típusjegyemből kifolyólag végigviszem
az elképzeléseimet, és aktívan részt veszek
a közösségi életben, ennek köszönhetően
érvényesíteni tudnám érdekeiteket.
Bár nagy tapasztalatom még nincs
hallgatóként, meg vagyok győződve
róla, hogy a Hallgatói Önkormányzat
aktív, eredményes és konstruktív tagja
tudok lenni.
Biztos vagyok benne, hogy öregbíteni tudom az ELTE hírnevét!

Sudár Mariann
Másodéves matematikafizika osztatlan tanár szakos
vagyok. Szeretnék rész venni az új tanári
szakterület képének kialakításában, mivel
mindig is örömömet leltem a közösségi
munkában. Úgy érzem elég lelkes vagyok
ahhoz hogy aktív részt vállaljak a tanáris
érdekek képviselésében, és a felmerülő
akadályoknak is bátran állok elé.

Visnovitz Márton
Visnovitz Marci vagyok,
elsőéves tanári mesterszakos
hallgató. Az elmúlt évben is voltam képviselő, valamint én töltöttem be a Hallgatói Önkormányzat tanárképzési referensi
tisztségét, mondhatni, hogy szívügyem
a tanárképzés és minden ami vele kapcsolatos. Szeretnék ebben az évben a frissen megalakult Tanárképzési Szakterület képviselője lenni, hogy ily módon is
támogathassalak Titeket.

TétékásNyúz
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32)) vagy e-mailben
12:00–14:00, Déli Hali (D 00-7
Kedves Gólyák!
milyen kérdésre szí(foszerkeszto@ttkhok.elte.hu), bár
Haladunk a félév következő fontos, kifejezetten Nektek szóló esemévesen válaszolok.
nye felé... ami nem más, mint a Gólyabál. Hatalmas buli és elegáns
k!
bál
Remélem hamarosan találkozun
–
akár frakkban és estélyiben!
Saáry Ákos
Ha kedvet és lelkesedést éreztek magatokban, szeretnétek az
zerkesztője
est
a Tétékás Nyúz megbízott fős
fényét emelő Gólyakeringő résztvevői lenni, itt az alkalom: jelentke
zzetek!
Vegyetek részt a Bált megelőző próbákon, majd éljétek át az élmény
t,
és keringőzzetek együtt társaitokkal az év felejthetetlen eseményén!
Jelentkezési lap:
http://ttkhok.elte.hu/ttk-golyakeringo-jelentkezes-2014
További információk hamarosan!
Pitlik Laci
ttk.golyabal14@gmail.com
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Interjú

Interjú

Hallgatói közösség

előtt pedig elkezdődött az összeszerkesztés, véglegesítés, lektorálás.

Interjú Zaránd Péter régi-új EHÖK elnökkel

A kabinet összetételében milyen személyi változások történtek?

A múlt heti ELTE Hallgatói Önkormányzati (EHÖK) választás előtt beszélgettem Zaránd Péter elnökkel. Szóba kerültek az
elmúlt év eseményei, aktualitások és a következő elnöki ciklusra
vonatkozó tervek.

A közkapcsolati és a külügyi alelnök személye változik az új kabinetben, Molnár Dani helyett Dömötör
Tamás Albert (BTK), Soproni Tamás
helyett pedig Csukovits Balázs (TáTK)
lép hivatalba. Emellett a pályázatokért
felelős referens Horváth László helyett
Csermák Attila (PPK, ISSZK).
Két új referensi tisztséget hoztunk
létre, akik olyan feladatokat fognak
ellátni, amik többletmunkaként jelentek meg az adott tisztségviselőnél, így
szükséges volt a feladatkört külön
posztra ruházni. Az egyik ilyen a gazdasági adminisztrációért felelős referens, Kőszegi Tamás (TÓK), a másik új
tisztség pedig a tanulmányi rendszerért felelős referens, Orosz Gábor IK-s
hallgató, a KolHÖK alelnöke.

Hogyan értékelnéd az elmúlt év munkáját? Mi volt a legfontosabb cél, aminek
a megvalósítására nagy erőket fordítottál?
Az elmúlt évben arra törekedtem,
hogy egyfajta gondolkodásmód-váltást
sikerüljön véghezvinni az EHÖK-ben.
Számos olyan lépés van, amivel megteremtettük ennek az alapját, például nyilvánossá tettük a közéleti ösztöndíjakat. Magyarországon elsőként
hoztunk meg egy ilyen fontos döntést,
amivel nem külső kényszereknek kellett megfelelünk, hanem magunkkal
szemben támasztottunk egy elvárást,
miszerint egy olyan EHÖK-öt szeretnénk, aminek ha szükség van rá, van
közvetlen kapcsolata a hallgatókkal, és
ami a saját feladatait, és azok ellátását
bemutatja – ehhez pedig egyértelműen
legitimációra van szükség.
Ehhez a célhoz sokkal közelebb
leszünk az elektronikus és az egyidejű választási rendszer jövő tavasszal
történő bevezetésekor, ami történelmi pillanat lesz az ELTE HÖK életében, mivel mind a kilenc részönkormányzat egyszerre szavaz, ráadásul
elektronikusan.

Ezen ösztöndíjemelésekre azért
van lehetőségünk, mert a megadott
keretből elődeinkhez képest nagyon
kevés közéleti ösztöndíjat, jutalmat
osztunk szét. Ezt azért tesszük, hogy
minden másra, tudományra, kultúrára,
sportra jóval többet tudjunk fordítani.
A hazai felsőoktatás-politikában
milyen fontos, az ELTE-t is érintő változások történtek?
Mikor mi megkezdtük a munkát,
a felsőoktatási kerekasztal munkája
majdnem hogy véget ért, csak néhány
dolgot tudtunk hozzátenni. Az a felsőoktatási stratégia, amit ez a kerekasztal elfogadott, tartalmazta a finanszírozási rendszer átírását, valamint

Ezen felül milyen konkrét intézkedéseket emelnél ki az elmúlt évből?
A minőségbiztosítási rendszer
részeként idén ismételten növeltük
az OMHV (Oktatói Munka Hallgatói
Véleményezése) kitöltöttségét, emellett fontos tárgyalásokat kezdtünk meg
ennek megreformálásáról, vagyis arról,
hogyan válhat valóban fontos eszközzé, ami beépíthető az oktatói előmeneteli rendszerbe, és hogyan lehet nyilvános az eredménye.
Az ösztöndíjrendszereket is megreformáltuk: az Erasmus kiegészítő
támogatás esetén növeltük az összeget,
illetve az egyetemi sportélet fenntartói, a sportösztöndíjasok is magasabb
összegű jutalmat kapnak majd, a párhuzamos képzés kompenzációjának
átalakítása pedig idén ősszel ér véget.
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a kancellári rendszert, illetve a szenátus jogköreinek visszaállítását, ami
nagyon fontos, mert ezután a Szenátus
választja majd a rektort, aki ezután
sokkal szorosabban fog kötődni az
intézményhez.
Idén új felsőoktatási államtitkár
lépett hivatalba, kinek személyével
kapcsolatban bizakodó vagyok, hiszen
maga is volt hallgatói vezető. Palkovics államtitkár úr egyelőre abszolút
partnernek tekinthető, a kapcsolatfelvételnél úgy láttam, hogy a felsőoktatási

reform folyamataiba minél erősebben
szeretné bekapcsolni a hallgatói önkormányzatokat.
Hogyan reflektálnál az elmúlt hetek
nagy port kavart gólyatábori botrányaira?
Elsőként szeretném leszögezni,
hogy mindenképpen külön kell kezelni a két esetet, ízléstelennek tartom
azt, hogy ezeket összemossák. A TÓK
gólyatáborában történt eset ügyében
magam és a Hallgatói Önkormányzat
nevében sajnálatunkat fejezem ki, és
ezúton is hangsúlyozom, hogy minden
lehetséges segítséget igyekszünk megadni a sértettnek és családjának.
A másik ügy, az ÁJK gólyatáborában történtek megjelentetése sajnos a
sajtó a bulváréhségének kielégítésére
szolgál. Az ELTE közel harminc gólyatáborában vettem már részt egyetemi
éveim alatt, így én azt gondolom, hogy
az ELTE gólyatáborai magas színvonalat képviselnek, minden esetben tükrözik a kari igényeket, és a hallgatókra
soha nem erőszakolnak rá egyetlen
feladatot sem.
Idén is több száz szervező vett
részt önkéntes alapon a hivatásos rendezvényszervezők mellett a gólyatáborok lebonyolításában, nyarukat rááldozva arra, hogy hallgatótársaiknak jó
táborokat szervezzenek. Ennek fényében szerintem abszolút méltánytalan,
ahogy a sajtó kezeli és összemossa ezt
a két ügyet.
Második alkalommal indultál az
EHÖK választáson. Hogyan készült az
idei elnöki program?
Tavasszal kezdtük el összeírni azt,
hogy mik lesznek azok a meghatározó
célok, amiket az egyes szakterületeken
a következő évben véghez szeretnénk
vinni. Ezeket a célokat, ötleteket kidolgoztuk bizottsági szinten az EHÖK
nyári vezetőképzőjében, ahol megszülettek a kész projekttervek, amiket
többlépcsős egyeztetés után beépítettünk a programba. A beadási határidő

Ez után számba vettük, hogy
melyek azok az intézmények, amik a
saját területükön hasonlóan gondolkodnak, hasonló méretűek, és legalább annyira sikeresek, mint az ELTE.
Ez nem volt nehéz, hiszen körbevesz
minket a Corvinus, a BME és a SOTE.
Ezzel a három intézménnyel hasonló a
filozófiánk az érdekképviseletről, miszerint a tanulmányi és a szociális terület a fő
feladatunk, míg a rendezvényszervezés
inkább a dolog velejárója, nem lehet első

Idéznék az évnyitó beszédemből:
hogyha az ELTE-t egy könyvhöz hasonlítom, amibe csak oktatók és hallgatók
írhatnak, akkor az igazi sikersztorik csak
úgy születhetnek, ha azokat az oktatók
és hallgatók együtt írják. Gondolok itt
egy kutatásra, vagy bármilyen dologra,
ami az egyetemnek dicsőséget hoz.
Elképesztő hátrányból indult a
hallgatói önkormányzat, és elképesztő
támadásokat kap ma is. Tudatosítanunk
kell az egyetem vezetésében, és az egyetemet körülvevő közvéleményben: az
egyetem márpedig a hallgatókról szól,
és az egyetem vezetésében természetes,
hogy hallgatók is részt vesznek.

Hivatalba lépésünkkor elsőként azt
vizsgáltuk meg, hogy a HÖOK működésében milyen szerepet tudnánk vállalni. Ma a HÖOK több szervezetében
foglal helyet ELTE-s képviselő.

A program fontos eleme a hallgatói önkormányzatok közötti viszony,
hiszen az ELTE HÖK csak részönkormányzataival együttműködve képes
alapvető funkciójának, az érdekképviseletnek eleget tenni. Az együttműködés fontos része a 2015 tavaszán
bevezetésre kerülő választási reform,
illetve a szakterületi és összegyetemi
vezetőképzők. Ezek a továbbképzések
– a program szerint – nélkülözhetetlen tartozékai a megfelelő minőségű
érdekképviselet biztosításának, és
folyamatos fejlesztésének.
A következő nagyobb egység, ami
az EHÖK stratégiai partnereivel foglalkozik, részletezi az egyetemvezetéssel,
a Karrierközponttal, az ELTE Alumni
Szervezetével, a Doktorandusz Önkormányzattal, az Egyetemi Kollégiummal és a HÖOK-kal való jó partneri
viszony kialakítását és fenntartását.
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Milyen elvek motiválnak a munkád
során?

Hol van az ELTE HÖK helye a
magyarországi hallgatói érdekképviseletek
között?

Zaránd Péter
elnöki programja

helyen. Megismertük egymás modelljét,
megnéztük, hogy kitől mit lehet tanulni.
Ezek a HÖK-ök mind-mind mást
helyeznek előtérbe: a Corvinuson például számos bejegyzett hallgatói szervezet van, a BME-n az Egyetemi Hallgatói Képviselet a hallgatói életet fantasztikusan tudja egységben kezelni, és
ezzel a felelősséggel évek óta élni tud.
Nálunk az autonómia a legnagyobb
érték, az, hogy sokszínűek vagyunk,
ezt a sokszínűséget egységben tudjuk
kezelni, amellett, hogy az autonómia
nem azt jelenti, hogy anarchia van.

A kabinet, azaz az elnöki csapat
bemutatásakor megismerhetjük a kabinet szervezeti működését, illetve annak
szerkezetét. Az EHÖK kabinet alelnökeinek és referenseinek személye az
előző évhez képest csak kis mértékben
változott, illetve az elmúlt év során
felvetődött többletfeladatok ellátása
okán a kabinet szerkezete kiegészítésre
került.
A program további része tartalmazza a szakterületek nagyobb céljait
és terveit, mint például az ösztöndíjrendszer egységesítését és átalakítását, miután – más felsőoktatási intézményekhez hasonlóan – szám szerint
kevesebben részesülnek majd magasabb összegű tanulmányi ösztöndíjban. Ezt az EHÖK Tanulmányi Bizottsága fogja részletesen kidolgozni, akik
emellett a Hallgatói Követelményrendszer (HKR) kari különös részeinek egyszerűsítését és egységesítését is célul
tűzték ki maguk elé, hogy megszüntessék a fölösleges paragrafusokat, nem
csorbítva a kari autonómiát.

A Rendezvényszervező Bizottság
előző félévben megalapozott munkája folytatódik annak érdekében, hogy
megfelelően szabályozott keretek
között történhessen a rendezvényszervezés. Ennek érdekében a félév
során kiírásra kerül egy közbeszerzési
eljárás, melynek nyertese biztosítja az
elkövetkezendő időszakban a megfelelő minőségű hallgatói rendezvényeket.
A Szociális és a Tanulmányi Bizottság közös munkájának eredményeképpen kidolgozásra került a párhuzamos
képzés kompenzációjának átalakítása
– ezen túl nem csak a szociális hátteret, hanem a tanulmányi eredményt is
figyelembe veszik a pályázatok elbírálásakor. Jelenleg egyeztetés zajlik az
egyetemvezetéssel a kérdésben, mielőtt
az új szabályozás is a HKR része lesz.
A program az itt említettek mellett
számos egyéb célt és tervet tartalmaz,
teljes terjedelmében hamarosan elérhető lesz a www.ehok.elte.hu oldalon.
Zima Richárd
ELTE Online
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Tudósítás

Természet-Tudomány-Technika

Alkímia ma

Megfékezhetetlen populáció

Egy kis kémia

Egyre többen és többen vagyunk

Múlt héten csütörtökön útjára indult az Alkímia ma előadássorozat nyolcadik évadja. Az idei évben is a megszokottaknak megfelelően 13 érdekes előadás várja a középiskolásokat, egyetemistákat,
tanárokat és lényegében minden érdeklődőt. Az alábbiakban kedvcsinálónkat olvashatjátok.

A népességnövekedés egyre nagyobb mértékben kezd elhatalmasodni élő bolygónkon, a Földön, amely már komoly veszélyt jelenthet
a jövőnkre és társadalmunk alakulására nézve. Ha a növekedést nem
állítjuk meg hamarosan – vagy lassítjuk le drasztikusan –, élenjáró kérdés
lesz, hova is menjünk, ha már nem férünk el anyabolygónkon.

Az Alkímia ma a Mindentudás Egyeteméhez hasonlóan, témákra bontva
mutatja be előadásról előadásra a tudományos élet különböző mérföldköveit,
lépcsőit, hogy hogyan is jutottunk el
napjainkig. Az előadássorozatnak nem
titkolt célja, hogy az egyetemre csábítsa a következő generációt. Mindezt a
megfelelő témák felhozásával teszi,
valamint az előadásokat lezáró látványosabbnál látványosabb kísérletekkel, amikor az elme már a befogadott
információkat dolgozza fel, de a szemet
további kápráztató szórakozás köti le.
Amellett, hogy hétről hétre újabbnál
újabb természettudományi érdekességekkel bombázza a nézősereget, szórakoztat is és lenyűgöz. Nézzük csak,
miről volt szó ezen a héten.
Általánosságban elmondható, hogy
az előadások nem szárazak, kvízkérdések előzik meg őket, amely során az
előző „tanóráról” idéznek fel fontosabb
mozzanatokat, és jó válaszért cserébe
alkímiás pólót vihetünk haza. Mivel
ez volt az első előadás az évben, így
nem a nyár előtti anyagból kaptunk
kérdéseket, hanem általános, az előadássorozathoz kapcsolódó válaszokat
vártak a hallgatóságtól.
A heti előadást Keserű György, az
MTA TTK doktora tartotta Hogyan lesznek új gyógyszereink? Bevezetés a gyógyszerkutatásba címmel. A szemfülesebbek
ebből kitalálhatják, hogy ezúttal a gyógyszergyártás részleteibe, annak kémiai
oldalába vezették be a hallgatóságot.
Tudtátok például, hogy egy potenciális elem megtalálásától milyen rögös út
vezet addig, hogy maga a gyógyszer forgalomban megjelenhessen? Csaknem
évtizedek kemény, kitartó munkája.
Az egész mögött nem csupán egy „isteni
szikra” áll, hanem tízezres nagyságrendű kutatások sora. Maga az ötlet sem
születik ám légből kapottan. Természetesen senkit sem akarok elijeszteni, csupán
kiemelném, hogy mennyi munka, évek
tapasztalata kell egy ilyen volumenű fel-

49. félévfolyam 3. szám
2014. október 1.

fedezéshez, kutatáshoz. A legjobb szó rá
a megszállottság, épp ezért volt érdekes
ez az előadás, mert az ember betekintést nyert a tudomány lenyűgöző, olykor érthetetlen világába és hogy mégis
miként kell elképzelni magát a gyógyszergyártást. Az előadás során szó volt a
gyógyszergyártás költségeiről, múltjáról,
mérföldköveiről, kockázatairól, valamint
a kísérletek fontosságáról. Kiemelendő,
hogy a korábban már említett évtizedek
kifizetődőek, hisz mondjuk, ki az, aki
ne ismerné az Aspirint, vagy magyar
vonatkozásban a Kalmopyrint, esetleg a
Cavintont? Igazából megértem, ha vannak olyanok, akiket ez, vagy egy ehhez
hasonló előadás, vonz majd erre a pályára. Számok ide vagy oda, azért az ember
érdeklődését felkelti és részese akar lenni
a kutatásoknak, az egész folyamatnak.
Már csak azért is, hogy sajátjaként élje
meg a sikerek, felfedezések örömét, amire később, évek múltán építhetik a majdani alkímiás előadás anyagát.
Lezárásként látványos, a pénteki
Kutatók Éjszakáján is megjelent kémiai
kísérleteket mutattak be nekünk az MTA
munkatársai, Varga Szilárd, Fegyverneki
Dániel, Herner András és Daru János,
amelyek a másnapi program nevéhez
híven a fény és sötét kapcsolatára fektették a hangsúlyt. Aki idáig még nem
jött volna rá, sötétben világító folyadékok sokaságáról volt szó. Aki volt már
fesztiválon (ki ne lett volna), tudhatja, hogy az ott használatos műanyag
karkötők is hasonló elven működnek,
legyen hupilila, világoskék, citrom-,
vagy narancssárga, akár piros vagy zöld,
ugyanaz az alapja, a tudomány. A kísérletek sorozata úgyszintén „kitörő” sikert
aratott az ugyancsak különböző színű
szikrákkal, belobbanásokkal, amelyek
során a lángfestéseket tanulmányozhattuk sokkal látványosabb módon, mint
a szervetlen kémia laborgyakorlat során.
Mint említettük, ez a sorozat immár
nyolcadik évada, és az ugyancsak természettudományi témát körbeölelő Az ato-

moktól a csillagokig sorozathoz hasonlóan
nagy érdeklődésnek örvend, 100. előadását még ebben a tanulmányi évben betölti!
Az előadások hetente megtekinthetők a Pázmány Péter sétány 1/A címen, az
Eötvös-előadóban (0.83-as terem), további
információval a www.chem.elte.hu oldal
szolgálhat. Amennyiben az előadások
időpontjai nem lennének jók, vagy épp
nem tudsz személyesen megjelenni, élőben (és később felvételről is) megtekintheted őket a www.galileowebcast.hu honlapon. Ajánljuk mindegyiket, ne hagyd ki!
Kovács Loretta
és Saáry Ákos

További előadások
okt. 9.
Kamarás Katalin:
A sokarcú szén
nov. 6.
Salma Imre:
Aeroszol mérések a Dunánál: BpART
nov. 20.
Harmat Veronika:
A konyhasótól az önszerveződő fehérjékig:
a kristályszerkezet felderítése röntgendiffrakcióval
dec. 4.
Túri László:
Új energiatermelési irányok: problémák, dilemmák, megoldások
dec. 18.
Horváth István Tamás:
Fenntartható vagy megfelelő kémia: ez
itt a kérdés!
jan. 22.
Csámpai Antal:
Vas a szendvicsben
febr. 5.
Szalay Roland:
Bűnjelek és vegyjelek — Kémia a bűnüldözés szolgálatában
febr. 19.
Perczel András:
A fehérjék janus-arca: végzetes változások
márc. 5.
Pápai Imre:
Frusztrált molekulák kémiája
márc. 19.
Vankó György:
Első lépések a molekuláris mozi felé
ápr. 9.
Rosta Edina:
Miért választotta a természet a foszfátokat?
ápr. 23.
Perényi Katalin:
Véletlenek a tudományban, szerencse
a kémiában

Saját fajunk populációja ugyanis ökológiai szempontból terjedését és
szaporodását tekintve igen egyedülálló.
A legtöbb faj populációjával ellentétben
az embereknél megfigyelhető, hogy a szaporodás kezdeti periódusában jelentkező
rohamos számbeli növekedés után nem
áll be stagnálás, inkább egy exponenciális
görbe írja le a népességünk gyarapodását.
Az imént említett stagnálás – amely a
legtöbb élőlényre jellemző – a természet
adta nehezítő tényezők és a fajra jellemző természetes ellenségek által áll be.
Úgy látszik tehát, az emberek hatékonyan
tudták mindezen ellenségeket és akadályokat leküzdeni, ezáltal nem nagyon van
gátló tényező a terjedésük ellen.
Persze vannak népet tizedelő járványok – mint például az egykori pestis
és a jelenleg is pusztító ebola vírus – és
népbetegségek, emellett sajnálatosan
kisebb és nagyobb háborúk is. A növekedés viszont még ezek jelenlétével is
napról napra rohamosabb, tehát látszólag semmi nem tudta megállítani a túlszaporodást napjainkig. Adrian Raftery,
a Washingtoni Egyetem professzora szerint pedig ebben az évszázadban már
70%-os biztossággal nem is stabilizálódik ez a robbanásszerű gyarapodás.
A valamivel régebbi becslések szerint 2100-ig nagyjából 9-9,5 milliárdra
is növekedhet a populációnk egyedszáma. Most azonban új adatot tárt elénk a
Science-ben megjelent tudományos cik-

kével az ENSZ és a Washington Egyetem 2013-ban közösen végzett kutatása,
amely modern statisztikai mérés szerint
évszázadunk végéig előreláthatólag akár
11 – illetve pontosabban 9,6-12,3 – milliárdan is lehetünk. Ennek becsléséhez
ezúttal egy új előrejelzési modellt használtak a kutatók, amely a Bayes-tételen
alapszik. Ezt a közismert egyenletet a
matematikusok valószínűségszámítási
tudományága dolgozta ki, amelyet számos statisztikai vonatkozású számításban használnak fel nap, mint nap.
Az ENSZ először végzett ilyen jellegű
kutatást, amely a népesség gyarapodásának ütemét és állapotát méri fel, ezért is
választották ezt a precíz módszert, amely
segítségével elmondásuk szerint a lehető
legtöbb, tehát a létező összes elérhető adatot felhasználva jutottak a 11 milliárdos
eredményhez. Az eddigi népesedéssel
foglalkozó statisztikák ugyanis főképp
a várható élettartamot és a szaporodási
rátát vették figyelembe. Esetükben ellenben számos más tényezőt, mint például
a kormányzati statisztikákat figyelembe véve alkották meg a végeredményt,
amely így jóval pontosabb értéket tükrözhet a jövőnkről.
Az aprólékosan végrehajtott becslés
szerint Afrikában várható a legrohamosabb népességnövekedés: az évszázad
végéig megnégyszereződhet lélekszámuk, így a kontinens 2100-ban akár
4 milliárd Homo sapiens-szel büszkél-
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kedhet majd. A többi földrészen ennél
jóval alacsonyabb mértékű növekedés
jósolható: Ázsiában (maximum 5 milliárd lehet) mérsékelt növekedés várható,
ahogy Észak-Amerikában, Európában és
Dél-Amerikában (mindegyik maximum
1 milliárdra nő majd) sem várható drasztikus robbanás.
Az ökológiai krízishelyzet orvoslása
természetesen hatalmas kérdéseket vet
fel, de lényegében inkább a probléma felismerése a lényeges és sarkalatos pont,
amire a fent említett tanulmány is egyre inkább igyekszik rámutatni. Korábbi
becslések szerint egy egészséges fejlődésű
emberi egyednek 800 négyzetméter szabad alapterületre van szüksége, bárhol
is tölti épp idejét élete folyamán; a legújabb eredmények szerint viszont ez az
adat egy emberre nézve 500 év múlva
1 négyzetméter lehet csupán, amelybe
belegondolni is rémisztő. Az élelmiszerhiányba pedig ennél is rosszabb belegondolni, s ehhez talán elég, ha elöljáróban
mindenki megnézi az Élelmiszeripar Rt.
című filmet, amely megmutatja: már most
sincs minden rendben ezzel! A fenyegető
tényezők ellenére mégis adódna megoldás: a gazdasági fejlődés és jólét a szegény
régiókban és a családtervezés hatékony
megvalósítása, hiszen korunk szakemberei a fejlett országokban főképp ezen
tényezők miatt jósolnak mérsékeltebb
lélekszámbeli emelkedést.
Hogy valójában mit hoz a kifürkészhetetlen jövő – második özönvizet
vagy néppusztító ebolajárványt, esetleg
III. világháborút –, azt talán már csak unokáink látják meg. Addig pedig talán elég
elméletet és alternatívát sikerül gyártanunk az esetleges katasztrófák bekövetkeztének mérséklésére. Ha így sikerül és
szerencsénk lesz nekünk és a Földnek,
akkor nem uralkodik el a tömegnyomor
és nem kell a „Megtelt!” tábla kitétele után
elhagynunk a kék bolygót, miután eleget
bogarásztunk az optimális életfeltételek
után a Marson vagy a Jupiter holdjain.
Solymosi Emőke
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Helyvektor & Kritika
Teaimádók figyelem!

mély pirosra vannak festve, ami
szerintem nagyon merész, de pont
ez benne a jó, hiszen a szokványos
dolgokat hamar meg lehet unni, és
így egy kis színt visz a hely az emberek életébe. A hely, nemcsak mint
teázó, hanem, mint üzlet is működik. Teákat, termoszokat, bögréket,
csészéket lehet a polcokon találni,
rogyásig. A személyes kedvencem
egy katicabogár bögre-teáskanna
csomag volt, de a cicástól kezdve
mindenféle mintával ellátott darabok is felsorakoznak. Tökéletes ajándék egy teát kedvelőnek. Aki pedig
ezt túl soknak érzi, de mégis vala-

mi kis különlegességet keres, annak
ajánlani tudom a teákat, ugyanis
mindegyik fajtából, amit az itallapon találunk, meg is vásárolhatunk
otthonra. Visszafogott, de szellemes
ajándék ötlet.
És hogy ne csak a teákról írjak,
úgy érzem illik megemlíteni az ott
dolgozókat, akik rendkívül kedvesek mindenkivel. Ha látják, hogy a
bőség zavara miatt nehezünkre esik
a döntés, odajönnek és segítenek.
A hely családias légköre megnyugvást hoz a hosszú és fárasztó napok
után. Egy munkával teli irodai nap
után az egyik legjobb hely, ahol ki
tud kapcsolni az ember. A Nádor
utcai bolton kívül Budapesten még a
Westendben, az Aréna plázában találkozhatunk ezzel a teaházzal, vidéken
pedig Pécsett és Győrött.
Kicsit az árakról. Előre szólok,
hogy itt nem annyiba kerülnek a
finomságok, mint egy iskolai automatából származó citromos teának.
550 és 800 forint között mozognak,
de megéri. Akinek felkeltettem az
érdeklődését, utána tud nézni a
helynek az interneten valamint a
Facebookon is. Ezeken a közösségi
portálokon a tea kínálatok is fenn
vannak, szóval már felkészülve,
kezünkben listával a kipróbálandó
italokról érkezhetünk a teák birodalmába.
Bori

hattunk utoljára. De természetesen
csupán a látvány nem elég indok
arra, hogy egy jó előadást lássunk,
kell hozzá egy remek zenei kíséret
is, ezt pedig Sárik Péter zeneszerző
munkája garantálja. Úgy öleli körbe percről percre a darabot, hogy
nem tudni, hogy pontosan melyik
is vezeti előre a mutatványt, egyik
pillanatot a másik után, a szimfonikus zenekar megszólaltatása, vagy
a trükkök egymásutánja. Amellett,
hogy mutatványok széles skálájával
rukkolnak elő a társulat fiatal tagjai,
az előadás során nem csupán mereven mozognak, színészkednek is,
mind egy történetet mesélnek el, személyiségek. Például a szobalánynak
öltözött golyón pörgő-forgó hölgy
és a lábzsonglőr között szépen lassan kibontakozik egy szerelmi szál.
De ott vannak a gumiasztalosok is,
akik játszi könnyedséggel ugrálnak

fel és le, miközben a falon futkosnak.
Magáról a meztelen bohócról nem
sok szó esik, kap pár jelenetet, egy
pár kimondottan nevetséges ruhát,
amit az idő előrehaladtával szépen
lassan vet le, hogy végül lecsupaszítva, a címhez méltóan, meztelenül
álljon előttünk, és drámaian, ugyancsak lenyűgöző látvánnyal, befejezze
a darabot.
Az élmény kihagyhatatlan: csinos lányok, tökéletes férfi felsőtestek, fegyelmezett trükkök, meggyőző mutatványok, modern cirkusz,
igazi esztétikai élményt nyújtó
kikapcsolódás.
A páratlan produkció legközelebb
október 12–13-án tekinthető meg a
Művészetek Palotájában, valamint a
nagy sikerre való tekintettel december
1-jén újra adják Cirkusz az éjszakában
című előadásukat is.
Eta

Demmers Teahouse
Manapság egyre felkapottabbak a különféle teaházak. Kevés
ember van, aki ne ismerné a Zöld teknős vagy a Vörös oroszlán
nevű helyeket. Azonban vannak még felfedezetlen kincsek a
városban.
Erre az eldugott, de annál kellemesebb helyre egy héttel ezelőtt
bukkantam rá, amikor épp a városban kóvályogtam, egészen pontosan
a Nádor utcában. Pechemre a hely
akkor éppen be volt zárva, ami nem
volt túl meglepő, hiszen mégiscsak
este 9 után jártunk, így amint hazaértem, első dolgom volt lecsekkolni,
hogy mikor lesz alkalmam legközelebb belevetni magam a különféle
varázslatos ízekbe.
Garantálom, hogy ezen a helyen
mindenki megtalálja a kedvére valót.
Jómagam az Erdei gyümölcs cocktailt
ittam, míg kedves kísérőm a Mesés
áfonya mellett döntött. De a számtalan gyümölcsteán kívül válogathatunk a fekete, zöld, fehér vagy éppen
a gyógyteák közül is. Annyi kipróbálásra váró teával várják a vendégeket,
hogy magamból kiindulva, aki ellátogat erre a helyre, biztosan visszajáró
vendég lesz.
Az eldugottságnak köszönhetően csendes, nyugalmas hely. A falak

A meztelen bohóc
Szögezzük le, ez nem az a fajta
magas sarkút felkapós, csiniruhát felvevős, nyakkendőt kötős, feszengős
darab, ez az a fajta előadás, amire az
ember elmegy, leül, hátradől a székben,
és csak élvezi a látványt.
A Vági Bence által formált
Recirquel Újcirkusz Társulat lenyűgöző, cirkuszt idéző produkcióival
pont az esztétikai látványra fekteti a hangsúlyt, amellett, hogy szórakoztat. Ebben az előadásban,
a középpontban a bohóc áll, akit
különböző estéken Egyed Brigitta és
Farkas Gábor Gábriel alakít. A történések java részét az artisták töltik ki.
A darab lényegét ugyanis a gravitáció
erejét meghazudtoló trükkök adják,
amellett, hogy egy olyan világba
kalauzol el bennünket, amit jószerivel is, csak gyermekkorunkban lát-
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Cooltér & Négyeshatos
35 éves az Alien

A jel

Jubileumi vetítés a Corvin moziban

Özönvízszerű esőzést jósoltak azokra 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, felelősségteljes, dolgozó, felnőtt személy. Bőrcipő volt
rajta és hosszú kabát, talán esernyője is
volt, erre már nem emlékszem tisztán.
Szóval egy ilyen felelősségteljes felnőttől nem vár az ember olyan viselkedést, 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: szerelméét vagy valaki másét, netán szimplán 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.

Ridley Scott sci-fi horrorját először 1979-ben láthatta a nagyközönség. Szeptember 4-től, az azóta már hatalmas rajongó
bázissal dicsekedhető klasszikust ismét vetítik egy hónapon át
a mozikban!
A budapesti Corvin mozi az egyedüli, ahol összegyűlhetnek a fővárosi
kíváncsiskodók, a nosztalgiázók és a
film szerelmesei, hogy megnézhessék az idén 35 éves alkotást. Az esemény egyben megemlékezés is az idén
elhunyt H. R. Giger, svájci képzőművészre is, az Alien karakter megálmodójára és rajzolójára.
A nyolcadik utas: a Halál azért is
oly népszerű alkotás, hiszen ez volt
a filmtörténetben az első olyan mozi,
amelyben nő (Sigourney Weaver) játszotta a főszerepet. Az évek során több
folytatása is készült.
Szeptemberben a rendezői változat kerül a mozivásznakra, amelyet
Ridley Scott 2003-ban készített el.
Az érdekessége, hogy az eredetinél
rövidebb lett, hiszen 1979 óta jóval
másabbak az igények, valamint a
fiatalabb generációk meg nem láthatták moziban a film első változatát.
Ezen okokból van, amelyik jelenetet
megvágták, van ahová pár percet
beszúrtak, a lényeg, hogy egy kicsit
más lett – pörgősebb, látványosabb,
ha szabad ilyet mondani, élvezhetőbb.
Mondanom sem kell, hogy Oscar-díjas
alkotásról beszélünk, amelyet pont a
vizuális effektekért kapott, ez pedig a
mozivásznon mérföldekkel látványosabb, mint otthon a kisképernyőkön.

Mikor megtudtam, hogy lesz ilyen
lehetőség a Corvin moziban, rögtön
foglaltam jegyeket. Azt hittem, majd
pár fanatikus rajongóval élvezhetem a
mozit egy kis teremben. Ennek ellenére
a legnagyobb helyiségben vetítették
a klasszikust, és ahogy körbenéztem
egyetlen üres széket sem lehetett látni. Még a legelső sor is tele volt, ahol
eddigi mozizásaim során soha nem
láttam egy embert sem. Fantasztikus
élmény volt, mind ugyanazért a régi,
ráadásul angol nyelvű, feliratos film
miatt jöttünk, többen még az Alienfigurás pólójukat is felvették, csak hogy
dobjanak az esemény hangulatán, ami
sikerült is.
Természetesen nem csak a budapesti közönség élvezheti a jubileumot,
több vidéki nagyvárosban is vetítik a
szóban forgó alkotást, így Debrecenben,
Szolnokon és többek közt Egerben is.
Még van hátra pár nap a hónapból,
ha szeretnétek egy jó programot, egy
kicsit nosztalgiázni, akkor siessetek,
mert a tapasztalatok szerint hamar
elkapkodják a helyeket!
Külön jó hír a klasszikusok szerelmeseinek, hogy már készül a közel
jövőbeni program, miszerint más
régi kedvencek is mozivászonra
kerülnek majd.
Szalai Evelin

Egészen felvillanyozódva kezdtem el
gondolkozni azon, hogy vajon mit jelenthet ez? A reggeli kávém nélkül is gyorsan 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 igazándiból 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.
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Belszíni fejtés
Sudoku
Sziasztok! Gondolom a sudokut mint rejtvényt mindenki ismeri, így nem
is szaporítanám tovább a szót: a szürkével jelölt négyzetek közül kell beküldenetek hármat (nem, nem kivágni kell, hanem kitölteni a rejtvényt, és a szürkébe kerülő számra vagyunk kíváncsiak) a nyuzrejtveny@gmail.com e-mail címre.
A helyes megfejtést beküldők között csokit sorsolunk ki! Jó fejtegetést!
Ákos

Van ahonnan nincs kiút?
Az útvesztő
Mindenkivel megtörtént már, hogy álmából úgy kelt föl, hogy
nem emlékszik semmire, csak arra, hogy ezt vagy azt álmodta.
Most képzeljük azt el, hogy úgy ébredünk, ráadásul egy ketrecben,
hogy semmire sem emlékszünk, esetleg csak a nevünkre. Ez történt
ugyanis a film szereplőivel.
Az egész film egy labirintus közepén játszódik. Csak annyit lehet tudni,
hogy aki elhagyja a mezőt, arra több
mint valószínű, hogy a biztos halál vár,
ugyanis a középső részen kívül egy folyton változó ösvényrendszer és valamiféle természetfeletti lények várják az arra
tévedőket. Itt felmerülhet a kérdés, hogy
ha tudjuk, hogy középen biztonságos,
miért mennénk az ismeretlen területre,
nem igaz? A válasz: kiútkeresés.
Minden békésen zajlik, egészen
addig a pillanatig, amíg Thomas meg
nem érkezik. Ugyanúgy, ahogy a többiek, egy ketrecben tér magához, nem
emlékszik semmire. Se arra hogy hívják,
se arra honnan jött vagy, hogy kik küldték ide. Viszont a többiekkel ellentétben
képtelen belenyugodni abba a ténybe,
hogy bezárva töltse hátralevő életét.
Hozzá kell szoknia a benti élethez, meg
kell értenie, hogy mindennek akkor
van értelme, ha összefognak és együtt
cselekednek, éppen ezért mindenkinek
megvan a helye a csapatban. Van, aki a
növénytermesztéssel foglalkozik, van, aki
építő. Futóknak hívják azokat a srácokat,

akik minden nap kifutnak a labirintusba,
hogy feltérképezzék, ami mint említettem
nem könnyű, mert, folyamatosan változik. De ez még a legkisebb gond. Versenyt
kell futniuk az idővel, mert a kapu, amin
minden reggel kifutnak, napnyugtakor
bezárul, és aki kinn marad, halálra van
ítélve. A csapatnak hamar rá kell jönnie,
hogy Thomas különös képességekkel bír,
remek futó válhat belőle, hiszen valamilyen okból kifolyólag ismerős hely számára a labirintus. Furcsa álmok gyötrik,
ami ugye különös, mert a többieknek
minden érkezés előtti emléke elveszett.
A többiek által táplált ellenszenv, minden
cselekedetét követően növekszik. Senkinek sem tetszik a gondolkodása és hogy
folyton megszegi a szabályokat.
Egészen addig egyedül kell megbirkóznia kiszabadulási vágyával, amíg
kinn nem tölti az éjjelt a labirintusban,
és reggel ép bőrrel kerül vissza. Ez az
a pillanat, ahol követőkre talál, olyanokra, akikben szintén benne megvan
az akarat, hogy kijusson. De a szabály
megszegése súlyos következményekkel jár. Többek között hamarabb érke-

The Strain
Nem tudom, hallottatok-e a címben
szereplő sorozatról, az idei nyár egyik
legnagyobb dobásának harangozták be,
és hát azt kell hogy mondjam, 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 meglehetősen hirtelen kell rádöbbennünk,
hogy itt bizony valami gáz van.
Persze utána egészen más irányba viszik a sztorit, de azért a címkék
közé beférne a természetfeletti jelző.
Azt hiszem, nem árulok el nagy titkot, ha elmondom, hogy ez bizony
egy vámpíros témájú sorozat, csakhogy mindezt egészen másféle meg-

49. félévfolyam 3. szám
2014. október 1.

19

Mozizóna & Sorozatlövő

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
mindenkinek bátran ajánlom a sorozatot kipróbálásra, talán nem feltétlenül
ebéd mellé, de kellemes kikapcsolódást nyújthat. Azt hiszem, ezen állításomat pusztán a producer személye,
Guillermo del Toro is alá tudja támasz-

zik az ismeretlenből a szállítmány, egy
újabb lakóval, viszont az eddigiekhez
képest (azt el felejtettem említeni, hogy
az útvesztőben csak fiúk élnek) lányt
küldenek, kezében egy üzenettel. Mondanom se kell, hogy a lány nagy hatással van mindenkire, legfőképp Thomasra. Ekkor a feje tetejére áll minden,
majdhogynem a szó szoros értelmében.
De hogy mi a végeredmény, kijutnak-e
vagy sem, sajnos nem árulhatom el.
Wes Ball első igazán komoly filmje
nem okoz csalódást. James Dashner trilógiájának első részének filmadaptációja
teljesen levett a lábamról. Alig várom,
hogy összehasonlíthassam a filmet és a
könyvet, és nekivessem magam a második résznek. Remélem sokatoknak kedvet
hoztam a mozihoz.
Bori
THE MAZE RUNNER (amerikai misztikus
akciófilm, 2014, 113 perc)
Rendezte: Wes Ball
Forgatókönyv: James Dashner
Szereplők: Dylan O’Brien (Thomas), Will
Poulter (Gally), Thomas Brodie-Sangster
(Newt), Kaya Scodelario (Teresa)
Pontszám: 8/10

tani, aki azért letett már egyet s mást az
asztalra. Ha pedig azt is hozzáteszem,
hogy az alapanyag a fent említett úriember és Chuck Hogan közös könyve,
ráadásul az első részt (és még kettőt,
egyelőre) ő maga rendezte, akkor biztos 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 megközelítésre vágyik a vámpírokkal kapcsolatban, annak mindenképpen ajánlom, szerintem lényegesen hihetőbb
és a valóságunkba kidolgozottabban
illeszkedő mítoszt kapunk, mint a legtöbb hasonló műnél.
Ákos
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