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Hogyan éld az életed?
Vasárnap reggel korábban keltem, mint 

általában. Na nem a véletlennek köszön-
hetően: saját döntés volt, ugyanis élőben 
szerettem volna megnézni a Forma–1-es  
Japán Nagydíjat.

Nyolc órakor el is kezdődött a verseny 
– vagyis kezdődött volna, ha a nagy eső 
miatt nem fújják le két kör után (amelyet 
egyébként is a biztonsági autó mögött tett 
meg a mezőny). Közel fél óra kényszerpi-
henőt követően újra körözni kezdtek az 
autók, és rövid idő múltán már verseny-
tempóban haladtak, hatalmas vízfüggönyt 
húzva maguk után. Izgalmas verseny volt, 
úgy tűnt, izgalmas marad egészen a leinté-
sig. Ami azonban nem érkezett el.

A 43. körben az egyik versenyző kicsú-
szott. A pályabírók egyből odasiettek, és 
elkezdték egy darus traktorral kiemelni az összetört versenyautót a pályáról.  
És ekkor történt a baj. Ugyanis egy körrel később, mielőtt a műszaki mentés véget 
érhetett volna, Jules Bianchi, a Marussia F1 Team pilótája a pálya ugyanazon sza-
kaszán csúszott ki, és eltalálta a beavatkozó autót.

A fiatal pilótát eszméletlenül szállították kórházba. Egészen estig vártam e 
sorok megírásával, hogy fellélegezve, pozitív véget írhassak ennek a történetnek. 
Remélem, mire ez az újság szerdán megjelenik, már csak az ijedtség emléke marad. 
Jelenleg a hivatalos tájékoztatás szerint az esélyek nem Biachinak kedveznek.

Az eset kapcsán felvetődött bennem pár kérdés, amit meg szeretnék osztani 
veletek: vajon számíthat erre egy ember? Igen, az ő életükhöz hozzá tartozik a 
veszély, a halál képébe nevetnek, borotvaélen egyensúlyoznak több ezerszer, 
minden évben. De bárkivel megeshet, hogy egy teljesen átlagos, mindennapos 
cselekvésfolyamat során balesetet szenved. És ha olyan véletlenek játszanak közre, 
mint a ma reggeli esetben, akkor ez nagyon komoly következményekkel járhat. 
Mert mi van, ha Bianchi egy körrel korábban vagy épp később csúszik ki? Esetleg 
az előző negyven körben összesen harminc másodperccel lassabban közlekedik? 
Vagy épp néggyel gyorsabban? Valószínűleg a gumifalban végzi, kipattan az autó-
ból, és este már nevet az egészen. Nem ez történt, pont annak a fránya traktornak 
csapódott. Velünk is előfordulhat, akár teljesen vétlenül is.

És hogy mit akarok ebből kihozni? Hogy éljük félelemben az életünket, hogy 
bármikor véget érhet? Dehogy. Inkább azt mondom, hogy Éljük az életünket. 
Legyünk tudatában, hogy Van, és hogy egyszer Vége lesz. Hogy mikor? Azt senki 
nem tudhatja előre. És talán ez így a legjobb.

Saáry Ákos
megbízott főszerkesztő

foszerkeszto@ttkhok.elte.hu
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Az ELTE volt a Kutatók Éjszakája legnépszerűbb helyszíne

Rekordszámú, összesen 2344 program között válogathattak a 2014-es Kutatók Éjszakája látogatói. Idén 
is körülbelül hetvenezren voltak kíváncsiak a 101 intézmény által szervezett programokra, a legtöbben a 
18–30 éves korosztályból. „A legnépszerűbb programok a nyitott mérnöki, informatikai és biológiai laborok 
és a kémiai bemutatók voltak” – mondta el Lampért Kármán Tímea projektvezető. „Az országos látoga-
tottság elérte a 70 000 főt, csak az ELTE programjain 7000 fő, míg a Szegedi Tudományegyetemen 4000 
fő fordult meg”, ezzel az ELTE volt a Kutatók Éjszakája legnépszerűbb helyszíne.
Egyetemünk összes kara csatlakozott idén is a kilencedszer megrendezett Kutatók Éjszakájához, ahol 
sokszínű programok várták a nézelődőket. 
Nagy bajban volt, aki a Természettudományi Kar előadásaira nem regisztrált időben: olyan sok volt ugyanis 
az érdeklődő, hogy – ha maradt is szabad hely – pillanatok alatt megteltek a termek. Vulkánokról, ősi 
tengerekről, pálinkák harcáról szóltak az előadások. De azoknak sem kellett aggódniuk, akik nem fértek 
be. A portán ugyanis „A kémikus játszóháza” címmel megismerkedhettek a gyerekek körében igen népszerű 
varázstollal, amelynek lényege, hogy kis idő után a lapról eltűntek az odaírt betűk. Ebből kétféle létezik: 
egyik timolftaleinból, a másik fluoreszceinből készült. A timolftaleines toll otthon is előhívható egy kellően 
lúgos kémhatású tisztítószer segítségével, míg a másik neon lámpa fényével. Pár méterrel arrébb pedig a 
folyékony nitrogén tulajdonságait tudták a tanulók megtapasztalni és elemezni.
forrás: http://www.elte.hu

Új eredmények a fénypo-
larizáció kutatásában

Horváth Gábor, az ELTE 
Biológiai Fizika Tanszék 
és a Környezetoptika 
Laboratórium egyetemi docense „Új ered-
mények a fénypolarizáció érzékelésének és 
alkalmazásainak kutatásában” címmel tartja 
az Ortvay Kollokvium következő előadását 
2014. október 9-én.
Az előadás betekintést nyújt a fénypolarizáció 
érzékelésének és alkalmazásainak kutatásá-
ban az elmúlt évtizedben elért eredményekbe. 
Megtudható például, hogy az ember képes-e 
érzékelni a fénypolarizációt, kiderül, mely álla-
tok, és hogyan érzékelik a cirkulárisan poláros 
fényt s mire használják e képességüket. Hor-
váth Gábor összefoglalja a vikingek rejtélyes 
égbolt-polarizációs navigációjával kapcsolatos 
legújabb pszichofizikai kísérletek eredményeit.
A Természettudományi Kar Fizika Intézete 
1998 ősze óta szervez intézeti szintű kol-
lokvium-sorozatot, amelyet – az első ilyen 
sorozat elindítójáról – Ortvay Kollokvium-
nak neveztek el. Az előadásokat meghívott 
magyar és külföldi fizikusok tartják aktuális 
témákban. Megértésükhöz bármely fizikai 
diszciplínában szerzett előismeret elegendő, 
minden érdeklődőt szívesen látnak.
Időpont: 2014. október 9. 15:00
Helyszín: ELTE TTK Ortvay-terem (1117 
Budapest, Pázmány P. sétány 1/A, 0.81)
forrás: http://www.elte.hu

A sokarcú szén

Kamarás Katalin, az 
MTA Wigner Fizikai 
Kutatóközpont kuta-
tója, az MTA levele-
ző tagja „A sokarcú szén” címmel tart 
előadást az ELTE Kémiai Intézete által 

szervezett Alkímia Ma című, középiskolásoknak szóló ismeretterjesztő sorozatban 
2014. október 9-én a Lágymányosi Campuson.
A szénvegyületek sokfélesége a szerves kémia, a biológia, az élet és a műanyagok 
alapja. Kevésbé ismert, hogy az elemi szén számos alakban előfordul: az elmúlt 
húsz évben két Nobel-díjat is új szénmódosulat (1996-ban a fullerének, 2010-ben a 
grafén) felfedezéséért ítéltek oda. Mitől „tud” ez a különleges elem annyi mindent? 
Hogyan lehet egyszer csillogó, kemény és elektromosan szigetelő, mint a gyémánt, 
egyszer átlátszó és mégis fémesen vezető, mint a nanocsövek, egyszer könnyű, 
de teherbíró és rugalmas, mint a grafén? Miért nem tudja ugyanezt a szilícium? 
A magyarázat a különleges elektronszerkezetben van, amellyel az érdeklődők is 
megismerkedhetnek.
A 2007 óta futó sorozatban az ELTE TTK Kémiai Intézetében tevékenykedő kutatók, 
oktatók és vendégek „a régiek megszállottságával” beszélnek az anyagról, a vegyé-
szetről, kémiai érdekességekről és újdonságokról. Az elsősorban középiskolásoknak 
szóló ismeretterjesztő előadásokat látványos kísérletek és interaktív kvízjátékok 
színesítik.
Időpont: 2014. október 9. 17:00
Helyszín: ELTE TTK Eötvös-terem (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A 0.83)
forrás: http://www.elte.hu

Mesterképzési ösztöndíj

Az ELTE Alumni Alapí�tvány Kuratóriuma 
újra pályázatot hirdet: az ösztöndí�jpályá-
zat keretén belül az Alapí�tvány vállalja, 
hogy legalább egy nyertes pályázó részére 
adománygyűjtést szervez költségtérí�tésé-
nek finanszí�rozása céljából. 
A pályázat célja, hogy a volt ELTE-s hallga-
tók összefogásával a jövő ELTE-s büszke-
ségei közül támogatásban részesüljenek 
azok, akik tehetségükkel, szorgalmukkal 
már most felhí�vják magukra a figyelmet, 
de hátrányosabb szociális körülményeik 
miatt segí�tségre szorulnak.
A hallgatóktól egy maximum 3 olda-
las motivációs levelet várnak, melyben 
választ kell adniuk az alábbi kérdésekre:
– Miért van szükséged anyagi támogatás-
ra? Meséld el a történetedet!
– Miért vagy elkötelezett a választott hiva-
tás és az ELTE iránt?
– Mik a jövőbeli terveid: reményeid sze-
rint mit tudsz a későbbiekben adni a szak-
mának, a társadalomnak?
A legjobb pályázatok beküldőivel szemé-
lyes elbeszélgetést terveznek. 
A pályázatokat 2014. október 19-ig 
várják az alumni@karrier.elte.hu e-mail 
cí�men.
A részletes pályázati információk megtalál-
hatók a http://www.karrierkozpont.elte.hu 
honlapon.
forrás: http://www.elte.hu

Kényszerek és lehetőségek a modern 
Magyarországon

Az Angelusz Róbert Társadalomtudományi 
Szakkollégium „Spájz” sorozatának új évada 
2014. október 9-én kezdődik a Társadalomtu-
dományi Karon.
A Fordulat folyóirat legújabb száma a rendszer-
váltás jelentőségét értelmezi újra a megszokottól 
eltérő szempontok szerint. Magyarország világ-
ban elfoglalt jelenlegi pozícióját – az 1989-es 
események és az azt követő 25 év tapasztala-
tainak tükrében – a világrendszer-elemzés esz-
közeivel, hosszabb távú történeti folyamatok 
összefüggéseibe helyezték.
Az évadnyitó alkalmon a Helyzet Műhely tagja-
ival, Éber Márkkal, Gerőcs Tamással és Pinkasz 
Andrással, az 1989 című bevezető tanulmány 
szerzőivel beszélgetnek, moderál Schuller Csaba.
Időpont: 2014. október 9. 17:00–19:00
Helyszín: ELTE TáTK Könyvtár előtti tér (1117 
Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A-1.45)
forrás: http://www.elte.hu
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Hallgatói közélet Hallgatói közélet4 5Sajtóközlemény
Az ELTE gólyatábori történéseiről

Az ELTE Hallgatói Önkormányzata mély megrendüléssel 
vett tudomást az augusztus 30-a óta napvilágot látott gólyatábori 
történésekről. Az ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának 
Elnöksége azonnali rendkívüli elnökségi ülést tartott a tárgy-
napot követően, annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb 
megtörténjenek a felelősségre vonások és a szükséges vizsgála-
tok megindítása.

Nyomatékosan  k i j e lent jük , 
hogy az ELTE Egyetemi Hallgatói 
Önkormányzat megkövet minden 
az elmúlt évek gólyatáboraiban 
sérelmet elszenvedő hallgatónkat, 
együttérzésünket fejezzük ki velük 
és szeretteikkel.

Ezzel együtt nyíltan elhatáro-
lódunk minden olyan hallgatótól, 
kiváltképp volt vagy jelenlegi hall-
gatói önkormányzati képviselőtől, 
illetve tisztségviselőtől, aki egy 
ehhez fogható aberrált cselekvésben 
részt vett, vagy elhallgatott, eltusso-
lásában közreműködött

Intézkedések:

1. Vizsgálatok indítása, 
gólyatáborok újraszabá-
lyozása

2014. szeptember 17-én az ELTE 
által kiadott, az ELTE tényfeltáró 
vizsgálatáról és intézkedéseiről c. 
közleményben részletes intézkedési 
terv olvasható.

A szeptember 30-án napvilá-
got látott hírre az ELTE Állam- és 
Jogtudományi Kar azonnali intéz-
kedéseket rendelt el. Ezen vizsgá-
lat lefolytatása 2014. október 3-án 
megtörténik. Szorgalmazzuk, hogy 
minden hasonló esetet az Egyetem 
ugyanilyen különös tekintettel vizs-
gáljon ki.

A gólyatáborok, egyéb hallga-
tói rendezvények és általánosan a 
kari öntevékeny hallgatói tevékeny-
ségek, hallgatói önkormányzatok 
működését i l letően az egyetem 
karai mélyreható tényfeltáró vizs-
gálatot végeznek (ezen vizsgálatok 
már folyamatban vannak), amelyek 
nem csupán a formális szervezeti 
leírásokat rögzítik, hanem ténysze-
rűen kitérnek a közleményben meg-
fogalmazott konkrét kérdésekre. A 

vizsgálatok indítása mellett az Egye-
tem és a Hallgatói Önkormányzat 
koncepciót készít a gólyatáborok és 
egyéb hallgatói rendezvények szer-
vezésének újragondolására.

Javasoljuk egy, az Egyetem 
Szenátusa által választott, bizott-
ság létrehozását. Ennek tagjai kell, 
hogy legyenek hallgatók és oktatók 
is, ügyelve arra, hogy minden kar 
képviseltetve legyen benne. Ennek a 
Bizottságnak lenne a feladata, hogy 
minden rendezvényen a szervezők 
által a rendezvényen megjeleníteni 
kívánt írásos, vizuális vagy szóbeli 
„anyagot” véleményezzen (Külö-
nös tekintettel: meghívók szövege, 
hirdetmények, szórólapok, plaká-
tok szövegezése, további promóciós 
termékek, üzenetek szövegezése és 
képi elemei, helyszíni dekorációs 
anyagok képi, szöveges tartalma, 
csapatnevek, csapatindulók, csapat-
kiáltások, szobák, rendezvényterü-
let résztvevők által sűrűn használt, 
külön elnevezett területeinek névvá-
lasztása, gólyatábori eskü szövege-
zése, szervezett előadások tartalma).

Fontos továbbá a résztvevői 
vélemények utólagos kikérése a 
programok minőségét,  erkölcsi 
tartalmát, a rendezvény általános 
hangulatát figyelembe véve, mely 
vélemények kiértékelése a bizott-
ság későbbi munkájánál megfelelő 
alapul szolgálhat, bírálási, vélemé-
nyezési szempontjait eszerint módo-
síthatja.

Ezen felül a rendezvényre törté-
nő belépés előtt minden szervezésbe 
bevont személlyel alá kell íratni egy 
nyilatkozatot, amelyben tudomásul 
veszi, hogy az ELTE szabályzatait és 
egyéb rendelkezéseit (különös tekin-
tettel az etikai bizottság döntései-
re) betartja, az Egyetem jó hírnevét 
veszélyeztető tevékenységet nem 

végez és másokat sem buzdít erre, 
valamint ezek súlyos, vagy ismét-
lődő megszegése esetén szervezői 
utasításra a rendezvényt köteles 
azonnal elhagyni.

Fontos továbbá, hogy a közbe-
szerzéssel kiválasztott partner a 
felelősséget teljes mértékben visel-
ni tudja. Ehhez szükséges, hogy az 
eddigiekhez hasonlóan a közbeszer-
zési eljárás során a gólyatáborok-
hoz hasonlóan világosan, sőt még 
egyértelműbben meg legyen fogal-
mazva, hogy a vállalkozó feladata 
erkölcsi kérdésekre is kiterjed. Az 
ELTE szellemiségének és hagyomá-
nyainak megfelelően megrendezett 
rendezvény tekinthető csak szerző-
désszerűen teljesítettnek.

2. Lemondások
A Hallgatói Önkormányzat a 

rendezvényszervezésben alkalma-
zott azonnali intézkedés mellett 
az érdekképviselet hitelességének 
helyreállítása és morális megíté-
lése érdekében elengedhetetlen, 
hogy levonja személyi konzekven-
ciáit,  ennekértelmében az ELTE 
Tanító- és Óvóképző Kar Hallgatói 
Önkormányzatának elnöke azon-
nali tisztújítást kezdeményezett, a 
mai napon lemondott tisztségéről 
és visszahívtaelnökségének tagja-
it. Az Állam- és Jogtudományi Kar 
Hallgatói Önkormányzatának eseté-
ben, a 2013-as gólyatáborban történt 
megrázó eset kapcsán, a mai napon 
vizsgálatot folytatott le a Kar veze-
tése. A vizsgálat eredményétől füg-
getlenül az ÁJK HÖK jelenleg tiszt-
ségben lévő elnöksége – a bizalom 
helyreállításának érdekében – kol-
lektíven benyújtotta lemondását. Az 
ő személyes érintettségüket – ígére-
tük szerint – egy külön közlemény-
ben fogják tisztázni. A kar Hallgatói 

Önkormányzata szeptember 29-én 
kiírt Küldöttgyűlési választások 
alapján október 15-én megkezdődik 
a részönkormányzat teljes megújí-
tása.

Összegzés
Az elmúlt időszakban tárgyalt 

megengedhetetlen események nem 
csökkenthetik az ELTE hallgatóinak 
és az ELTE HÖK közösségének érté-
keit. Az ELTE Hallgatói Önkormány-
zat számára mindig a hallgatói érdek 
jelentette az első számú prioritást. 
Ezen szempont alapján, ahogyan 
eddig is, úgy ezek után is határo-
zott szándékunkban áll, hogy mind 
a jelenlegi, mind a jövőbeli tisztség-
viselőink szakmai, erkölcsi és morá-
lis értékei megkérdőjelezhetetlenek 
legyenek.

Annak érdekében, hogy sem a 
jelenben, sem a jövőben ne nyomják 
rá bélyegét a történtek azon hallga-
tók által választott tisztségviselők 
munkájára, akik legfontosabb fel-
adatuknak a hallgatói érdekképvi-
seletet tartják és emellett hitelesen is 
teszik azt, a fent leírt intézkedéseket 
elengedhetetlennek tartjuk. Ezért 
nem elfedjük a feszültségeket, nem 
kibúvókat keresünk, nem csupán a 
társadalmi környezetre, vagy a fenn-
tartói szabályozások és döntések 
elégtelenségére mutatunk rá, hanem 
nyíltan feltárjuk a felelősségeket, 
megnevezzük a felelősöket. Az ELTE 
polgáraiként kötelességünknek érez-
zük ezt tenni.

Budapest, 2014. október 3.

s.k. Zaránd Péter
elnök

ELTE Egyetemi Hallgatói 
Önkormányzat

Neked tetszene, ha az ELTE-n 
sem lennének osztályzatok?

A Yale Law School-ban ugyanis nincsenek. Különböző statisz-
tikák szerint a világ legerősebb jogi egyeteme. Itt végzett többek 
között Bill Clinton is, de már neki sem kellett átlagot számolnia a 
jegyeiből…

Ha egy szegény afrikai falu önkén-
tes angoltanárának újítása volna ez, az 
kevésbé volna feltűnő, mint a világ egyik 
legelitebb egyetemének, ahová évente 
mindössze 200 diák kerül be, hogy az 
évi 76 ezer dolláros tandíjat fizesse. Na 
jó, talán ha a Holt Költők Társasága című 
filmre gondolunk, könnyebben elképzel-
hető egy ilyen változtatás.

A különbség többek között az, hogy 
itt nem Keating professzor állt az asztal-
ra, hanem a diákok maguk álltak a sar-
kukra 1969-ben, hogy eltöröljék az egye-
temvezetés akkori, rendkívül szexista, 
rasszista és elitista nézeteit. Ekkoriban 
az USA-ban számos jogvédő mozgalom 
bontakozott ki a vietnámi háborúval 
kapcsolatos társadalmi feszültségek 
miatt, nem volt ez másképp az ország 
legjobb jogászait nevelő egyetemen 
sem. A diáklázadás eredményeképpen 
törölték el végleg az addigi osztályozási 
rendszert is, mondván az igazságtalan 
és a való élettől elrugaszkodott.

Azóta, az első félév végén a diá-
kok egy „átment” vagy „megbukott” 
értékelést kapnak. A későbbiekben 
módosult ez a rendszer annyival, 
hogy simán, dicsérettel vagy épphogy 
átment a hallgató. Bár az utóbbit rit-
kán használják, itt jegyeznénk meg, 
hogy ezzel a finomítással lényegében 
majdnem visszatérnek az 5-ös osztály-
zási rendszerhez, csak épp a számok 
nélkül…

Arról lehet vitatkozni, hogy meny-
nyivel életszerűbb ez a szemlélet, mint 
a jegyekkel operálós, nálunk használa-
tos, de tény, hogy a Harvard és a Stan-
ford jogi kara is átvette ezt a szisztémát.

Valószínűleg mindenki belátja, 
hogy nem konkrétan emiatt, hanem az 
összes többi, rendkívül átgondolt veze-
tési és működési elemnek köszönhető-
en tartanak az említett egyetemek ott, 
ahol. Azonban a lehető legjobbra való 
törekvésnek, olykor egyes újításokkal 
kivitelezett szemlélete egy fontos ele-
me a sikerességüknek.

Ez a szemlélet előtérbe kerülhetne 
a magyar oktatásügy néhány elfele-
dett zugában is. Konkrét példa erre 
az általános iskolások túlságosan is 
kőbe vésett, kötelező olvasmány listája. 
Elég csak a Kőszívű ember fiaira gon-
dolnunk, mint a hetedik osztályosok 
agyrémére, és a siralmas szövegérté-
si statisztikákra, amelyek javarészt a 
sikertelen „olvasási kedvcsinálásból” 
jönnek.

Talán nem fog kitörni diáklázadás, 
ha nálunk az egyetemen maradnak a 
megszokott jegyek, de ha nem sike-
rül pozitív irányban megreformálni az 
oktatásügy néhány súlyosan elavult 
elemét, akkor már egy hadosztálynyi 
Mr. Keating sem fogja tudni megmen-
teni a helyzetet…

Becsei Attila
ELTE Online
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ELTE Kortárs Segítő Csoport Sport6 75vös 5km az egészségünkre!
Az 1000 fölötti nevezőszámból jö-
vőre 1000 fölötti induló is lehet!

A 27. 5vös 5km-es futóversenyen ismét rekordot döntöttünk, 
ami az indulók számát illeti. Közel 850 futónak vált egészségére a 
Lágymányosi Campus körüli 5 km-es táv, amelyet velünk teljesített 
többek között (a tavaszi verseny után ismét) Dr. Horváth Erzsébet 
dékánhelyettes asszony, és olimpiai bajnok cselgáncsozónk Kovács 
„Atom” Anti is.

Az ELTE TTK 27. alkalommal 
rendezte meg az 5vös 5km-t, amely 
13 éve kihagyhatatlan sportrendez-
vénye egyetemünknek. Bizonyára 
értesültetek róla akár a plakátok-
ról, akár a Facebookon, vagy éppen 
a – hellyel-közzel, de működő – 
Neptunon keresztül, hogy a szept-
ember 25-én megrendezett versenyre 
nagy erőkkel készültünk.

Ezen a napon hagyománysze-
rűen összegyűlik az ELTE (és már 
egy éve velünk tart a BME) apra-
ja-nagyja, hogy közös hobbinknak, 
szenvedélyünknek hódoljunk azon 

a helyszínen, ahol a legtöbb időnket 
töltjük nap, mint nap. Már évek óta 
velünk tart a Nokia Solutions and 
Networks, az ELTE-BEAC Polythlon 
Klub, az Ericsson vagy éppen a TTK 
Biokémiai tanszéke, de a sor nagyon 
hosszú, nézzük inkább számokban: 
18 intézmény, 10 középiskola, mind 
a 8 ELTE kar, 35 ELTE tanszék, és 
több mint 21 csapat vágott neki, 
hogy a futófesztivállá varázsolt dél-
utánt együtt vezessünk le egy kis 
kocogással.

A szokásos rajtszám átvétel idő-
ben lezajlott és 17:05-kor eldörrent 

a rajtpisztoly egy remek aerobikos 
bemelegítés és Dr. Horváth Erzsé-
bet hivatalos megnyitója után. A jó 
hangulatot futás közben és a befu-
táskor a Taiko Hungary Japándob 
Egyesület fokozta, a dobolás fantasz-
tikus ritmusa végigkísérte a futókat 
a pálya egészén.

A befutó izgalmas lett, a leg-
gyorsabb ELTE hallgató Vindics 
Balázs lett 15:40-es idővel, aki nagy 
csatában lett  abszolút második 
helyezett Dani Áron (BKF) mögött 
azonos idővel. A 2. helyen Kuti And-
rás, a 3. helyen Allaga Tamás végzett 
az ELTE hallgatók kategóriájában.  
A nőknél Staicu Simona vitte a prí-
met 18:21-el, mögötte Garai Ágnes 
Szonja (20:53) és Arató Csilla (21:21) 
végzett a második és harmadik 
helyen az ELTE-sek között.

Reméljük, hogy nem csak a nyer-
tesek, hanem mindenki jól érezte 
magát, és 2015 májusában ismét 
találkozunk!

Futócipőket izzítsátok, hatalmas 
élmény fog várni rátok 28-adszorra is!

Zakariás Barbara
ELTE TTK HÖK sportbiztos

sportbiz@ttkhok.elte.hu

Filmklub
2014/15 ősz

Szeretettel vár az ELTE Kortárs Segítő Csoport ebben a félévben 
is mindenkit a hetente megrendezésre kerülő filmklub alkalmakon, 
melyeken most a Sötétség-Világosság témakörét járjuk körül. Hol 
van a jó és rossz határa? Mi számít bűnnek és mi az, ami még nem 
az? Hogyan lesz valakiből sötét harcos, vagy hogyan maradhat a 
tisztaság és világosság oldalán? Ezekre és még sok más kérdésre 
keressük a választ kilenc filmen keresztül.

Első filmünk Az öldöklés istene 
(szept. 30.). A film két gyerek konf-
liktusával kezdődő szülői viszály-
ról szól, mely végül agresszióba, 
kegyetlen játszmákba torkollik.

Második filmünk A Faun labirin-
tusa (okt. 8.), mely az 1940-es évekbe-
li Spanyolországban, a polgárháború 
utáni időkben játszódik. A főhős egy 
kislány, Ofélia, aki új, rideg élete elől 
egy rejtélyes labirintusba menekül. 
Itt olyan dolgok várnak rá, melyekre 
sohasem számított.

Harmadik filmünk A remény 
rabjai (okt. 14.). A főhős egy ban-
kár, Andy Dufresne, akit életfogy-
tig tartó börtönbüntetésre ítélnek. 
Dufresne így kénytelen megismer-
kedni a kegyetlen börtönélet min-
den keservével, amit azonban ő nem 
hagy annyiban: végigkövethetjük 
küzdelmét, hogy a sötétségbe egy 
kis emberséget csempésszen.

Negyedik filmünk a Papírsár-
kányok (okt. 21.), mely két jóbarát, 
Amír és Hasszán történetének ala-
kulását tárja elénk. A pusztító hábo-
rú miatt az egymáshoz testvérként 
viszonyuló két kisfiú örökre elsza-
kad egymástól. 20 évvel később az 
akkor már Amerikában élő Amír 
visszatérni kényszerül egykori szü-
lőhazájába, ami még mindig veszé-
lyekkel teli.

Ötödik filmünk a V, mint vérbosz-
szú (nov. 5.), mely a jövőbeli Angli-
ában játszódik, ahol kemény dikta-
túra uralkodik. Evey-t, a fiatal lányt 
a titkosrendőrség emberei elkapják, 
azonban egy titokzatos alak, V., meg-
menti őt. Kezdetben Evey idegenke-
dik a maszkot viselő V-től, azonban 
később kezdi megismerni őt és rájön, 
V mit is tervez valójában: meg akarja 
dönteni a diktatúrát.

Hatodik filmünk az Amerikai 
história X (nov. 12.). A főhős, Derek 

egy kegyetlen gyilkosságot követ el, 
majd börtönbe kerül, ahol lassacskán 
ráébred, hogy tette és érzései meg-
bosszulják magukat.

Hetedik filmünk az Ádám almái 
(nov. 18.), melyben egy tisztalelkű 
pap harcát követhetjük végig Isten 
és az igaz szeretet mellett.

Nyolcadik filmünk a Blue Jasmine 
(nov. 26.), melynek főhőse Jasmine, 
egy előkelő amerikai hölgy. Miután 
az élete teljesen összeomlik, test-
véréhez költözik, de ott csak még 
mélyebbre süllyed saját kísértő emlé-
keiben…

Kilencedik filmünk a Borgman 
(dec. 2.), ami egyenesen a gonosz 
érkezését és jelenlétét meséli el egy 
holland mintacsalád életében.

Filmklub alkalmaink az ELTE 
BTK D épületében lesznek, az alag-
sorban, a -117-es teremben. A pon-
tos kezdésről a honlapunkon (www.
kortars.elte.hu), Facebook oldalun-
kon vagy plakátjainkról tudtok tájé-
kozódni. Enni- és innivalóval, film 
utáni beszélgetéssel várunk titeket 
szeretettel!

Fenyves Laura
9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

ELTE Fit Night4
Az ELTE Sport Kft. a nagy érdek-

lődésre való tekintettel 2014. október 
16-án az EHÖK-el, az ELTE-BEAC-al és 
az ELTE ESI-vel együttműködve immár 
negyedik alkalommal szervezi és ren-
dezi meg a főváros egyik legnagyobb, 
számos mozgásformát magába foglaló 
éjszakába nyúló fitness fesztiválját.

Minden ami fitness, minden ami 
mozgás, garantált jó hangulat és kikap-
csolódás várja a látogatókat a számos 
mozgásformát felvonultató ELTE FIT 
Night4 rendezvényen! A minősé-
gi háttér megteremtésében segít a ” 
Sportóriás” DECATHLON, valamint 
a SPORTKÁRTYA csapata, akik “belé-
pést biztosítanak a mozgás világába.

A belépés ingyenes Egyetemi – Főis-
kolai hallgatóknak és dolgozóknak!!! 
Külsősöknek a belépő 1.000,-Ft/fő.

Előzetes regisztráció a sportprog-
ramokra (szeptember 18-tól): www.
fitnight.eltesport.hu

Találkozzunk október 16-án 15 
órától a Bogdánfy utcai ELTE Sport-
központban!

15:00 órától kapunyitás szakmai 
programok, a DECATHLON város 
megnyitása, ismerkedés a fitt sport-
ágakkal, 17:00 órától sportprogramok 
és sportbemutatók kezdődnek, tom-
bola, I. ELTE FIT Night VIP FITNESS 
KUPA majd 23:00 órától DJ party várja 
a résztvevőket.

A sportnapon olyan fitt sportolási 
formákkal és eszközökkel találkozhat-

nak a résztvevők, amelyek így más-
hol egy helyen nem, vagy alig és igen 
magas összegért találhatók meg. Ingye-
nes orvosi szűrővizsgálat és tanácsadás 
mellett a résztvevők megismerked-
hetnek az újraélesztés és defibrillátor 
készülék kezelésének legfontosabb 
szabályaival is.

A programokról bővebben tájéko-
zódhatnak a www.fitnight.eltesport.
hu ahol a részvételi szándékot, és az 
egyes sportprogramok időpontjaira 
való „foglalást” is jelezhetik az érdek-
lődők október 01-től, akik így biztosan 
nem maradnak le az általuk kiválasz-
tott sportolási formákról.

Gyere sportolj és bulizz velünk!
Kis Róbert

BEAC.hu
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Tudósítás Tudósítás8 9Nem eszik forrón a kását
Mibe fáj a biztonság és mennyit áldozunk rá?

A Corvinus Egyetemen került sor arra az előadásra, amelyen átte-
kinthettük, milyen irányba halad a magyar és az európai biztonság-
politika. Megtudtuk, hogy növelni kellene a biztonsági kiadásainkat 
és azt, hogy mennyi is az annyi.

Még szeptember 18-án került sor 
a legutóbbi NATO-csúcsot értékelő 
beszélgetésre az Antall József Tudás-
központ és a Stratégiai Védelmi Kutató 
Központ (SVKK) szervezésében, ame-
lyen három előadó reflektált a csúcson 
elhangzottakra: Csiki Tamás az SVKK 
munkatársa, Dr. Tálas Péter az SVKK 
igazgatója és Kiss Péter a Honvédelmi 
Minisztérium Védelempolitikai Főosz-
tály munkatársa.

A NATO majd lejár kondizni 
Az első felszólaló Kiss Péter volt, 

az összefoglalójából két pontot emel-
nék ki. Az első az, hogy a NATO-tag-
országok vállalást tettek arra nézve, 
hogy a következő 10 évben a GDP-
jük 2%-ára emelik a biztonságpoliti-
kai ráfordításaikat – illetve, hogy ezen 
ráfordítások 20%-át felszerelésre for-
dítják. A második, hogy létrehoznak 
egy gyorsreagálású erőt, amelynek a 
központja Lengyelországban lesz és 
2-5 napon belül, bárhol bevethető len-
ne. Nagy-Britannia miniszterelnöke, 
David Cameron pedig bejelentette, 
hogy az angolok 1000 főt delegálnak 
ebbe a közös fenntartású és többnem-
zetiségű gyorsreagálású erőbe, amibe 
mi magyarok is részt fogunk venni.

Mennyit fordítunk védelemre?
Tulajdonképpen ezzel a kérdéssel 

folytatta a beszélgetést Csiki Tamás, 
meg még két másik kérdést is intézett 
a közönséghez: Fenyegetéssel néz-e 
szembe Magyarország ma? Növelni 
kellene-e a kiadásokat? 

Nos, a közönség ekképpen véle-
kedett: Magyarország nincs fenyeget-
ve, növelni kéne a kiadásokat, amikről 
nem tudjuk, hogy mekkorák.

Tamás nem volt meglepett és el is 
mondta miért. A napi közbeszédben, 
a híradókban csak a válságok kapcsán 
kerül esetleg szóba a magyar védelmi 
politika és a ráfordítások. A valóság-
ban azonban ezek a konfliktusok távol 
esnek hazánktól, kivétel ez alól az ukraj-

nai. Más NATO-tagországok is így érez-
ték ezt, ezért is volt nagy a konszenzus a 
már említett 2%-os vállalásban.

Azonban az ezt követő hírek az 
országos médiumokban még így is 
másként jelentek meg, hiszen a politi-
kusok nehezen tudnak kommunikálni 
a választópolgáraik felé olyan költsége-
ket, amelyeknek hatása nem érezhető 
a pénztárcájukon. Ilyenek a védelmi 
kiadások is, amik sokkal inkább hosszú 
távú előnyöket jelent, mint például a 
szociális vagy egészségügyi kiadások.

De nem csak ez van hatással ezen 
kiadásokra, hanem 2008-as válság is, 
amely kialakulásával és eszkalálódásá-
val pont az ilyen, hosszútávon érezhető 
kiadások megvágásával válaszoltak a 
politikusok. Csak, hogy számszerűsít-
sük ezeket a trendeket, míg 2008-ban a 
NATO országok GDP-arányos kiadá-
saik átlaga 1,8% volt, addig ez 2010-
re 1,6%-ra csökkent, majd az utolsó 
statisztikával rendelkező, 2013-as évre 
1,4%-ra. Ez is hatalmas különbsége-
ket rejt magában, a magyarok 0,8-0,9% 
mellett az angol 2,3% vagy a lengyel 
1,8% (2013-as adatok, data.worldbank.
org). Magyarországon a NATO-csatla-
kozás évében, 1999-ben voltak csúcson 
a kiadások, akkor a GDP 1,8%-át tet-
ték ki, azóta csökkentek a már említett 
mostani értékre.

Azonban több szakpolitikus is 
osztja azt a véleményt, amely szerint 
az 1 % alatti költések a védelmi kiadá-
sokban tulajdonképpen amortizálják a 
meglévő állapotokat és csökkentik az 
ütőképességet, bevethető képességet és 
a hatékonyságot, hiszen ezek a techno-
lógiák nagyon gyorsan fejlődnek, így 
gyorsabb is az elavulásuk.

Ezek a kiadások csak pár ország-
ban magasak, ilyen Görög-, Török- és 
Lengyelország, ahol a fenyegetettség 
érzése magasabb – a lengyelek már 
korábban is az orosz fenyegetettség és 
közelség miatt, a törökök és görögök 
a korábbi közös konfliktusuk miatt 
tartották magasan a kiadásaikat. Ami 

meglepő talán, hogy a görögök még a 
legnagyobb pénzügyi válságaik alatt 
sem nyúltak ezen kiadásaikhoz.

A NATO-tagországok összesített 
csökkenése ugyan összhangban van 
a világ többi országának ilyen irányú 
kiadásainak csökkenésével, azonban az 
európai országok egyre alacsonyodó 
költségei gondot okoznak az USA-val 
való költségek megosztásában. Ugyanis 
a NATO költségvetésének amerikai és 
európai aránya a hidegháborús 60-40%-
ról 70-30%-ra csúszott el, amit az ame-
rikai kollégák sokszor felrónak az euró-
pai országok képviselői számára.

A média hatása és a konteók
Dr. Tálas Péter gyakran nyilatko-

zik a médiában, amelyet azért is tart 
fontosnak, mert a védelmi politikában 
is nagy szerepe van a médiának, hiszen 
formálja a gondolkodásunkat, vélemé-
nyünket és így azt is, hogy mennyire 
érezzük magunkat biztonságban, mi az, 
amitől félünk és végső soron azt is, hogy 
mennyire érezzük ezeket a kiadásokat 
fontosnak. Például szeptember 11-e 
után mindenki egy lehetséges (újabb) 
terrortámadást jelölt meg, mint lehet-
séges veszélyforrás, 2008-at követően 
természetesen egy elmélyülő, elhúzódó 
válság volt ilyen. Most az európai orszá-
gok, különösen a keleti, volt-szocialista 
országok pedig az oroszoktól félnek, 
félhetnek a leginkább – természetesen a 
különböző kapcsolatok miatt ez is eltérő 
országonként.

Az alcímben említett konspirá-
ció pedig a kérdések közt bújt meg, 
a már-már szokásos „tudunk-e min-
dent” témában, és abban, hogy a hát-
térhatalmak miképp hozták létre a 
szolgáltató ipart Európában „válságba 
és nyomorba” döntve a kontinenst.  
A válaszadók viszont rutinból lecsití-
tották a kedélyeket és megválaszolták 
a felmerülő kérdést: Hiába migrálnak 
a munkahelyek a Távol-Keletre, az 
innováció és a termékfejlesztés még 
mindig az Öreg-Kontinensen zajlik. 
Biztonságpolitikai szempontból pedig 
sokkal súlyosabb és állandó érvényű 
tényező a demográfia, amely hatal-
mas nyomást ró a kínai politikusokra.  
És bár megépült az első kínai repü-
lőgép-hordozó – amelyet egy ukrán-
ból építettek át – már szeli a vizeket, 
viszont az amerikaiaknak 10 másik 
és nagyobb vízkiszorítású erőkivetítő 
képességre képes játékszere van.

Törceee

FN7
Fenntarthatósági Nap 2014

A tavalyihoz hasonlóan idén ismét a Millenáris Park adott 
otthont a hetedik Fenntarthatósági Napnak. Sokszínű programok 
várták az érdeklődőket délutántól egészen hajnalig.  A rendez-
vény célcsoportja a fiatalok, akik szép számban részt is vettek a 
„fesztiválkonferencián”.

Az esemény fő programjai külön-
böző kerekasztal beszélgetések vol-
tak. Az első szekció résztvevői (Per-
ger András: Energiaklub, Hegyeshal-
mi Richárd: index.hu, Dr. Munkácsy 
Béla: ELTE, Deák András György: 
MTA KRTK Világgazdasági Intézet) 
Energiafüggés témában fejtették ki 
véleményüket.

A második előadáson gazdasági 
kérdésekről beszélgettek a meghí-
vott szakértők (Küllői Péter: bankár, 
Bátor Tábor, Mosoly Alapítvány, 
Prácser Attila: az Oszkár.com alapí-
tója, Fehér Gyula: a Ustream alapí-
tója, Somorjai Éva: Magyar Telekom 
vezérigazgató-helyettes és Síklaki 
István: ELTE).

A harmadik szekció résztvevői 
(Galambos Rita: Demokratikus Ifjú-
ságért Alapítvány, Horváth Kristóf, 
alias Színész Bob: slammer, Kele-
men Ágnes: Autonómia Alapítvány, 
Pőcze Flóra: kulturális antropo-
lógus és Németh Péter alias MC 
Zeek, slammer) társadalmi témák-
ról beszélgettek.  Kelemen Ágnes 
kihangsúlyozta, hogy bármilyen tár-
sadalmi kezdeményezéskor azt kell 
elsősorban figyelembe venni, hogy 
az adott társadalom vagy közös-
ség mire vágyik.  Ekkor lehet majd 
egy ilyen kezdeményezés sikeres és 
ekkor tud majd hosszútávon fenn-
maradni.  

Pőcze Flóra egy fiatal kulturális 
antropológus, aki egy könyvet is írt 
tapasztalatairól, amiket a Moszkva 
téren szerzett. Hosszabb időre kiköl-
tözött ide, hogy testközelből tudjon 
ismereteket szerezni a hajléktala-
nokról. Pár dolgot most is felidézett 
ezek közül, például hogy a hajlékta-
lanok nagy százaléka aktívan keres 
magának munkát, csak sajnos senki 
sem akarja őket alkalmazni. Olyan 
érdekességet is megtudhattunk tőle, 
hogy míg a budapesti Fedél Nélkül 
egy több oldalas, színes kiadvány, 

addig például a bécsi csak két feke-
te-fehér oldalból áll. Az itteni hajlék-
talanok akár hatszor annyi pénzt is 
tudnak az újság terjesztésével keres-
ni, mint bécsi társaik.

A szekció végén kérdéseket is 
tehetett fel a hallgatóság. Egy lány 
arra volt kíváncsi, mi legyen az első 
lépése, ha szeretne önkénteskedni. 
Azt a választ kapta, hogy keressen 
meg egy érdeklődési köréhez közel 
álló civil szervezetet. Náluk biztos 
hogy fog tudni segíteni. A legtöbb 
ilyen helyen az első időkben valaki 
mentorálja az önkéntest, hogy segít-
sen neki mindenben, még abban is, 
hogy feldolgozza az élményeket, a 
látottakat, amiket esetenként nem is 
olyan könnyű. „Láttam én már kutya-
telepen zokogó tizenéves önkéntest” – 
mondta a válaszadó. 

A szekció végén Horváth Kristóf 
valószínűleg szándékosan indoko-
latlan slamjével igyekezett kizök-
kenteni minket eddig megszokott 
gondolatvilágunkból és egy egészen 
másfajta kifejezésmóddal mondta 
el azokat a dolgokat, amik előtte a 
szekción is szóba kerültek. 

Az utolsó, +1 szekció címe Függés 
a múlttól, jelentől, jövőtől volt. Meg-
hívott vendégei (Martin József Péter: 
Transparency International, Orosz 
Györgyi: Hősök Tere program, Tari 
Annamária, klinikai szakpszicholó-
gus és Szabó Simon, rendező) itt is 
sok témát érintettek. Szabó Simon 
elmesélte, hogy gyerekkorában meny-
nyire ismeretlen fogalom volt számá-
ra a rasszizmus. Járt az osztályába 
mindenféle gyerek, de eszükbe nem 
jutott valakiről azért rosszat gondol-
ni, mert egy kicsit más a bőrszíne, a 
ruhái vagy a haja.

Tari Annamária felidézett egy 
híres esetet, amikor a hatvanas évek-
ben Amerikában harminc-negyven 
szemtanú nézte végig, ahogy egy 
fiatal nőt megerőszakoltak és meg-

gyilkoltak saját lakásának közelé-
ben. A rengeteg szemtanú közül 
egynek sem jutott eszébe közbelépni 
vagy segítséget hívni. Ez a fajta tár-
sadalmi elhidegültség (bár a konk-
rét eseményt pszichológiailag egy 
másik emberi viselkedéshez is kötik) 
manapság csak még inkább jellem-
ző ránk. A szomszédaink nevét sem 
tudjuk, egy köszönésnél tovább 
sosem jutunk, nem hogy megismer-
jük őket valamennyire. Számtalan-
szor előfordult már velem is, hogy 
ugyanaz a személy egyik nap a lép-
csőházban köszönt nekem, de legkö-
zelebb az utcán fel sem ismert és szó 
nélkül elment mellettem.

Martin József felidézett egy 
kutatást, aminek a során többek 
között az emberek korrupcióhoz 
való hozzáállását vizsgálták. Az az 
eredmény derült ki, hogy hazánk 
még a régió többi országához képest 
is sokkal elfogadóbb a korrupcióval 
kapcsolatban: ha korrupciós esettel 
találkozna, a megkérdezettek csu-
pán 30%-a jelezné azt az illetékes 
hatóságoknak.

Az előadásokon kívül rengeteg 
szervezettel találkozhattunk a kinti 
sátraknál. A vegánoknál tesztet töl-
töttem ki állatokról, környezetvéde-
lemről; egy másik öko-szervezetnél 
megtudhattam, hogy egyetlen csé-
sze kávé előállítása 140 liter vizet 
igényel. A Medence Csoportnál 
táskát készíthettünk használt Tele-
kom molinóból – ami egyébként egy 
nehezen feldolgozható hulladék 
műanyag. A táska alapját mi magunk 
vágtuk ki, majd profi szabók illesz-
tették össze. Az enyém olyan szép 
lett, hogy másnap egy idegen néni is 
megdicsérte a villamoson – no lám, 
társadalmi elhidegülés meg minden, 
de a fenntartható szellemben készült 
hulladéktáskám még az embereket is 
közelebb hozza egymáshoz!

Vörös Évi



Küldj nekünk Mondokegy...-et!Ha nem tudod, mi az a Mondokegy..., nem hibáztatunk. A Mondokegy... a Tétékás Nyúz egy régi rovata, amely 
sajnos az elmúlt években érdeklődés hiányában kiesett az újságból, ám mostanában egyre nagyobb igény mutatkozott 
(a szerkesztők részéről) a rovat visszaállítására. A koncepció nagyon egyszerű: ha valamelyik előadáson valamely 
oktatód valami humorossal kápráztat el téged és hallgatótársaidat, ragadjatok jegyzetlapot és küldjétek be nekünk, 
hogy a következő számban megjelentethessük! A sziporkákat a foszerkeszto@ttkhok.elte.hu e-mailcímre várjuk! Az aláb-
biakban pedig egy kis ízelítőt olvashattok, mire is gondoltunk:

„Az ebéd nem asszociatív: Először megfőzik, aztán eszed meg.”
(Szabó Csaba)

„Egy kutya nem szokott elpirulni, ha rajtakapják, amint rápisil a szőnyegre.”
(Détári László)

„Most képzeljétek el, hogy ezt negyed óra alatt megcsinálom, addig tartsunk szünetet.”
(Szabó Csaba)

„Szimpatikus hatásra sűrűbb nyál termelődik. Talán azért, hogy leköpjük az ellenfelet?”(Détári László)

„Ez a mátrix sokoszlopos, mint a Pantheon.”(Szabó Csaba)

„Az ember erről azt hiszi, hogy unalmas... az is!”(Szabó Csaba)

„A !-lel úgy vagyok mint a Barátok közttel. Nem érdekel.”(Szabó Csaba)

„Ha kirohannak a gyerekek az udvarra, veszed a reciprokukat és bekerülnek a házba.”
(Szabó Csaba)

„A reziduális térfogatot csak úthengerrel lehet kilélegezni.”(Détári László)

Csatlakozz a szerkesztőséghez!
Az egyetemi élet során elkerülhetetlen, hogy valamilyen szinten megtanuljuk kifejezni magun-

kat, tudjuk, hogyan kell kutatást végezni, anyagot gyűjteni egy beadandóhoz vagy akár a diploma-

munkához. 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 különbö-

ző tudományos kutatásokat mutatnak be. Mondanom sem kell, hogy egy ilyen összeállítása a Word 

képességeit általában meghaladja. Ha érdekel egy komolyabb program kezelése, nálunk megtanul-

hatod, ráadásul teljesen ingyen.

Ezen felül természetesen szükségünk van olyan emberekre is, akik kiváló helyesírásukkal emel-

kednek ki a tömegből, illetve akik hajlamosak folyamatosan kijavítani barátaik elgépeléseit, helyes-

írási 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 Ákos

a Tétékás Nyúz megbízott főszerkesztője
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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

Ég a túlnépesedéstől a kopár szik sarja
600 év után először szárad ki az Aral-tó keleti medencéje

Az Aral-tó területe 50 évvel ezelőtt még Magyarország területének 2/3-át foglalta volna el, mai területe 
Pest megyéhez mérhető, alig másfélszer akkora. A kommunizmus pusztította volna el a tavat? Volt-e 
már példa arra, hogy ilyen mértékben összezsugorodott volna? Lesz-e reneszánsza az Aral-tónak, vagy 
ahogy mi ismertük, lett volna az?

Talán hallhattuk már azt, hogy az 
Aral-tó víztükre azért csillog egyre kisebb 
felületen, mert a szovjet időkben a tóba 
érkező két folyónak – a Szír-darjának 
és Amu-darjának – elöntözték a vizét. 
Elsősorban az a régióban újnak számító 
haszonnövények, mint a rizs és gyapot 
megjelenése okozta a folyók torkolati 
vízhozamának csökkenését. A vízszint 
is ekkor, a 60-as években kezdett el csök-
kenni, ami természetesen a víz felszínre 
is hatással volt. Már ekkor megkezdődött 
a tó betöményedése, a vízben oldott sók 
aránya 1969-ben már meghaladta a 10g/
litert, így az brakkvízzé vált. 

Számokban kifejezve a mezőgazda-
sági területek 1960-tól napjainkig 4,5 mil-
lió hektárról 6 millióra nőttek, és ezzel 
párhuzamosan a vízkivétel is 60 km3-ről 
105 km3-re, erre a másfélszeres növeke-
désre azonban négyszeres népességnö-
vekedés jutott, hiszen a két folyó alkotta 
medencébe, ma már több, mint 60 millió 
ember él – míg 1960-ban 15 millióan lak-
ták a területet. Ezeknek az embereknek 
egy nagyobb részének viszont nem csak 
az ivóvize függ a két folyótól, hanem 
sokszor – mint látjuk – a megélhetése 
is. Ez a túlnépesedés az, ami ritkábban 
kerül szóba az Aral-tó kapcsán, viszont 
foglalkozik vele az UNEP, az ENSZ Kör-
nyezetvédelmi Programja, Az Aral-tó 
jövője határokon átívelő összefogáson 
múlik című cikkben.

De nem csak a víz mennyiségének a 
csökkenése okoz gondot, hiszen a vízben 
oldott sók is feldúsultak a tóban a beszá-
radás miatt, ami természetesen veszé-
lyezteti az ivóvízkészletet, a földművelést 
és ezáltal a helyi gazdaságot is. Hiszen 
ezekben az országokban a földművelés 
még a nemzeti termék 10-20%-át is kiteszi 
országtól függően, valamint a gépesítés 
is alacsony szinten van. Üzbegisztánban, 
ahol egyébként a térségen belül is magas a 
mezőgazdaság aránya a GDP-ből és a fog-
lalkoztatásból is, például a GDP 19%-át, a 
foglalkoztatás több, mint 25%-át jelenti.

Türkmenisztánban sokkal gyen-
gébb értéktermelés mellett ezek a 

mutatók, 7 és közel 50 százalék.  
Itt épült fel egyébként még a szovjet 
időkben a Hanhowuz víztározó és az azt 
körülvevő öntözőrendszer, amely ellátja 
a környék mezőgazdaságát öntözővíz-
zel, mert a kutak már nem adnak meg-
felelő mennyiségű és olcsó vizet – hiszen 
a kutak szivattyújához legtöbbször dízelt 
használnak. Tehát a munkaképes lakos-
ság fele, a mezőgazdaságból él és ezzel 
mindössze az ország GDP-jének 7%-át 
termeli meg. El lehet képzelni, hogy 
mekkora a nyomás a kormányon, az 
öntözővíz biztosítása terén. 

Két geológus, Philip Micklin és 
Szergej Krivonogov bebizonyították, 
hogy nem ez az első alkalom, hogy ilyen 
drasztikus mértékben csökkent az Aral-
tó vízfelszíne, hiszen korábban kétszer 
is hasonló mértékben zsugorodott össze 
a tó, azonban ez az első olyan alkalom, 

ami nem csak az éghajlatváltozáshoz, 
hanem az emberi mezőgazdasági tevé-
kenységhez is köthető. Hiszen nem csak 
a sók, hanem a különféle növényvédő 
szerek is felhalmozódtak a tóban – vagy 
találóbban a tavakban, hiszen ma már 
több kisebb tóról beszélhetünk. Ezek 
miatt pedig drasztikusan visszaesett a 
helyi vízi élővilág létszáma és fajgaz-
dagsága is. Ezt a szennyeződést lesz a 
legnehezebb semlegesíteni, hiszen az 
esetleges további vízszintnövekedés 
ugyan felfogja hígítani a vízbe jutott 
mérgeket, azonban azok nem fognak 
eltűnni onnan többet.

Törceee
forrás:
The future of the Aral Sea lies in 
transboundary co-operation, 2014. január
http://www.unep.org/pdf/UNEP_GEAS_
JAN_2014.pdf

2000 2014

http://www.baidu.com/
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A beltéri légszennyezésről

Lépten-nyomon halljuk, hogy a légszennyezés egyre nagyobb 
problémákat okoz, de vajon mi a helyzet azzal a levegővel, amit a 
négy fal között lélegzünk be? Erről kevesebb szó esik, pedig életünk 
legnagyobb részét zárt terekben – otthon, munkahelyen, iskolában, 
üzletekben – töltjük.

Kutatások szerint egyes légszeny-
nyező anyagok beltéri koncentrációja 
magasabb, mint a szabadban mérhe-
tő. Ez a probléma több tényezőből 
származik. Egyrészt a kültéri – közle-
kedésből, ipari tevékenységből, ége-
tésből származó – szennyezőanyagok 
bekerülnek, emellett számos otthoni, 
irodai berendezési tárgy és tevékeny-
ség is kibocsátóvá válhat, továbbá a 
rossz ventiláció és biológiai okok is 
állnak a jelenség hátterében.

Az egyik legjelentősebb forrás 
maga az épület, illetve annak beren-
dezései: a padló, a bútorok, a füg-
gönyök és szőnyegek, valamint a 
felhasznált festékek, lakkok, pácok 
és ragasztók. Ezekből ugyanis illé-
kony szerves vegyületek (VOC) 
kerülhetnek a lakásunk levegőjébe, 
amelyek már kisebb mennyiségben 
is fejfájást, koncentrációzavart vagy 
nyálkahártya-irritációt okozhatnak. 
Hosszabb távú, erősebb kitettség 
esetén pedig növelik a légzőszervi 
és daganatos megbetegedések kiala-
kulásának esélyét. Az egyik legel-
terjedtebb VOC a formaldehid, ame-
lyet 2004-ben a WHO Nemzetközi 
Rákkutatási Hivatala (IARC) emberi 
rákkeltő hatású anyagnak minősí-
tett, amely a legsúlyosabb kategória.  
A VOC-k koncentrációja a frissen fel-
újított szobákban a legnagyobb, mert 
a falfestékek és ragasztók a száradá-
suk során bocsátják ki a legtöbbet, 
illetve az új farostlemez-bútorokból 
is nagy mennyiség származhat. Eze-
ken kívül  olyan ártalmatlannak tűnő 
tevékenységek során is a levegőbe 
kerülnek, mint a körömfestés, lég-
frissítés vagy takarítás.

A másik jelentős forrást a műsza-
ki cikkek jelentik. Ezek egy részét 
(de egyes függönyöket, szőnyegeket 
is) olyan brómozott égésgátlókkal 
(PBDE) kezelik, amelyek kijutnak a 
környezetbe és az élő szervezetek-
be bekerülve nagyon lassan bomla-

nak le, így felhalmozódnak. Ezek a 
vegyületek befolyásolják a magzatok 
fejlődését és károsítják az idegrend-
szert. Fénymásolás során a képátvi-
telhez szükséges magas elektromos 
feszültség hatására ózon keletkezik. 
A létrejövő koncentráció függ a gép 
korától, illetve, hogy tartalmaz-e 
ózonszűrőt. Az ózon nyálkahártya-
irritációt, köhögést, fejfájást okoz, 
súlyosabb esetben légcsőhurut, kötő-
hártya-gyulladás is kialakulhat.

Szintén fontos forrás a fűtés, 
főzés, vízmelegítés során keletkező 
égéstermékek. Valószínűleg nem a 
szén-monoxid jelenti a legnagyobb 
egészségügyi veszélyt, de emiatt 
következik be a legtöbb közvetlen 
elhalálozás. Kis mennyiségben szé-
dülést, fejfájást, nagy koncentráció-
ban fulladást okoz, mivel erősebben 
kötődik a vér hemoglobinjához, mint 
az oxigén. A mérgezések legfőbb oka 
a helytelenül használt vagy rosszul 
bekötött fűtőberendezés, illetve a 
nem megfelelően működő kémény, 
de akár a túl jó szigetelés is problé-
mát okozhat. Kevésbé veszélyes égés-
termék a szén-dioxid, amely például 
tantermekben okozhat problémát.  
Ha órákon keresztül nincs szellőzte-
tés, a tanulók, hallgatók koncentráci-
ója, ébersége észrevehetően romlik. 
Szintén égés során keletkeznek a nit-
rogén-oxidok, amelyek tüdőirritációt 
okoznak, hosszú távú kitettség esetén 
növelik a daganatos megbetegedések 
kockázatát. Sütés-főzés során továb-
bi káros anyagok is a levegőbe jut-
hatnak, például a teflonbevonattal 
ellátott konyhai eszközökből magas 
hőmérsékleten perfluorozott vegyü-
letek szabadulnak fel, amelyek a szer-
vezetbe bekerülve felhalmozódnak és 
károsíthatják az egészséget.

Ha mindez nem lenne elég, ott 
vannak még azok a szennyezőanya-
gok, amelyekről hely hiányában nem 
szólunk. Ilyenek például a radon, 

az azbeszt, a ftalátok és különböző 
lágyítószerek, a penészgombák, a 
poratkák, a pollenek, a különböző 
rovarölő- és permetezőszerek és ter-
mészetesen a dohányfüst.

Inkább arról ejtsünk pár szót, 
hogy hogyan lehet csökkenteni eze-
ket a káros hatásokat. A szobában 
lévő szennyezőanyagoktól a legköny-
nyebben szellőztetéssel szabadulha-
tunk meg. Ez különösen fontos, ha 
új típusú, jól szigetelő nyílászáróink 
vannak. Télen a hőveszteség elkerü-
lése érdekében érdemes intenzíven, 
de rövid ideig szellőztetni, nyáron 
pedig éjjel vagy hajnalban. A növé-
nyek is képesek a levegőminőség 
javítására, azáltal, hogy bizonyos 
szennyezőanyagokat felvesznek és 
lebontanak. Ebben a folyamatban 
nemcsak a leveleik, hanem a gyöke-
reik és a cserépben élő mikroorga-
nizmusok is részt vesznek. Az egyes 
fajok más-más mértékben tisztítják a 
levegőt. A NASA szakértői egy kuta-
tás keretében azt vizsgálták, hogy 
mely növények a legalkalmasabbak 
egy űrhajó levegőjének tisztítására. 
A kutatás eredményeképpen össze-
állítottak egy listát a leghatéko-
nyabb fajokról. Ez alapján nagyon 
jó légtisztító tulajdonságokkal ren-
delkezik például a gyompálma, az 
anyósnyelv, a borostyán, a gerbera 
és a szobafikusz. Végezetül élet-
módunkkal, tudatos hozzáállással 
is sokat tehetünk a beltéri légszeny-
nyezés káros hatásainak kivédése 
érdekében. Mielőtt megveszünk 
valamit, ami potenciális kockázatot 
okozhat, gondoljuk át, hogy tényleg 
szükségünk van-e rá, esetleg része-
sítsük előnyben az alacsonyabb koc-
kázatot hordozó tárgyakat, például a 
tömörfa bútorokat. A legegyszerűbb 
és minden szempontból a leghatáso-
sabb módszer, ha sok időt töltünk a 
szabadban, a tiszta levegőn.

Schimek Éva

A fanfictionök világa
Avagy mit olvassunk, ha egy könyv véget ér?

Előfordult már veled, hogy kedvenc könyvedet olvasva felmerült 
benned, vajon mi történik a végszó után, mi lesz a szereplők sorsa? 
Esetleg kétségbeesetten azt kívántad, bárcsak máshogy végződött 
volna rajongva szeretett filmed? Vagy csak szeretnéd kiragadni a 
kedvenc karakteredet, és áthelyezni egy másik világba?

Természetes, hogy gondolataid 
támadnak egy általad kedvelt művel 
kapcsolatban… de eszedbe jutott már 
valaha, hogy papírra (modern vilá-
gunkban: monitorra) vesd ötleteidet, 
esetleg utánanézz, mások hogyan 
vélekednek a témában? Ha nem, akkor 
tessék szépen böngészőt ragadni, és 
elmerülni a fanfictionök világában.

Maga a ’fanfiction’ egy angol 
nyelvből átvett kifejezés, durva for-
dításban rajongói irodalmat jelent. 
Gyakran rövidítik, mint fanfic vagy 
csak fic. Lényegében egy adott műal-
kotás világában játszódó, vagy csak 
annak karaktereit használó, interne-
ten publikált mű. Pontos és naprakész 
adatok hiányában csak becsülni lehet, 
de a világhálón különböző oldalakon 
közzétett fanfictionök száma minimum 
hatmillió körül mozog és a lelkes írók 
száma is milliós nagyságrendű. 

A legtöbb klasszikus irodalmi 
műfaj képviselteti magát a történetek 
között, de vannak speciális kategó-
riák, amelyeket csak fanfictionökre 
használunk. Ilyen például a ’crack’, 
amely szándékosan bizarr, humo-
ros alkotást jelöl; a ’crossover’, 
amely két (vagy több) kitalált világ 
elemeit keveri össze; vagy a ’fluff’, 
melynek kifejezetten az a célja, hogy 
kellemes, meleg érzetet keltsen ben-
nünk, mosolyt csalva ezzel arcunkra.  
A könnyedebb témák mellett rend-
kívül népszerűek az ’angst’, és ’hurt/
comfort’ kategóriák, amelyek kife-
jezetten komor műveket takarnak; 
bár általában a végkifejlet feloldja 
a történet által keltett feszültséget, 
időnként figyelni kell rá, nehogy a 
sötétebb témák túl nagy hatással 
legyenek ránk. 

Mert bizony egy jól megírt 
fanfiction ugyanúgy magával ragad-
hat minket, mint egy könyv vagy film. 
Egy fic előnye, hogy az alapjául szolgá-
ló mű miatt ismerjük a világot, amely-
ben történetünk játszódik, így nincs 

szükség új alapok lefektetésére, egy 
teljesen új univerzum megismertetésé-
re. Adottak a szereplők, akiket kezdet-
ben ajánlott ’in character’ tartani, és 
bizonyos jellemzőiket mindenképpen 
megtartani; de a lassú, jól kidolgozott 
karakterfejlődés indokolt esetben elke-
rülhetetlen, és egyáltalán nem zavaró; 
sőt, szükséges része a cselekménynek.  
A fent említett okokból kifolyólag 
egy fic megírása tökéletes alkalmat 
jelent gyakorlásra, tapasztalatszerzés-
re. Az írójelölteknek nem kell kiadót 
vagy folyóiratot keresniük alkotásuk 
publikálására, elég csak regisztrálni-
uk valamelyik oldalon, betartani az 
alapszabályokat, és már tölthetik is fel 
művüket a kíváncsi olvasóközönség 
számára. Az archívumok nagy részén 
lehetőség van kritikaírásra, amelyekre 
az alkotó privát üzenetben válaszolni 
is tud. A pozitív visszajelzés maga-
biztossá tesz, büszkeséggel tölt el; a 
segítőkész olvasók gyakran rámutat-
nak az általuk talált hibákra, tanácsot 
adnak, vagy kérdéseket tesznek fel, 

amelyek mind elősegítik az alkotá-
si folyamatot. Persze megvan rá az 
esély, hogy valaki negatívan értékeli a 
művet, de egy negatív kritika is lehet 
építő jellegű. 

Olvasói  szemmel  nézve  a 
fanfictionök világa – főleg egy rajon-
gó számára – maga a Paradicsom.  
A történetek interneten érhetőek el, a 
nagyobb oldalakon keresők, szűrők 
segítségével könnyen navigálhatunk 
közöttük. Megadhatjuk, hogy mely 
karakterekről szeretnénk olvasni, 

milyen nyelven, milyen korhatár kere-
tei között, kulcsszavakra kereshetünk 
– amit csak akarunk. Az írók szinte 
mindenre gondolnak: kimaradt jele-
neteket, továbbírásokat olvashatunk, 
rengeteg az úgy nevezett”korrigáló 
fic”, amellyel egy negatív végkifejlet 
egyszerűen orvosolható. Szép szám-
mal találkozunk versekkel, egyper-
cesekkel vagy egyes karaktereket 
kiemelő elemző művekkel. Hatalmas 
népszerűség övezi az AU megjelölésű 
vagyis Alternatív Univerzumban ját-
szódó fanfictionöket, melyek a kiin-
dulási műből leginkább csak a szerep-
lőket veszik kölcsön, és egy teljesen új 
történetet kerítenek köréjük. 

Egy-egy alkotásnak hatalmas 
rajongótábora lehet. Az író kapcso-
latot tarthat hűséges olvasóival, akik 
különböző fórumokon egymással is 
megismerkedhetnek; összességében 
hatalmas közösségek alakulhatnak 
ki, amelyeket nem csak a történetek 
alapjául szolgáló világ iránti rajon-
gás, hanem a közös fic-olvasási élmé-
nyek is összetartanak. A különböző 
oldalakon változatos témájú kihívá-
sokat tesznek közzé, sőt, versenye-
ket is rendeznek, ahol az írók által 
beérkező művek, vagy az olvasók 
által nevezett fanfictionök közül a 
legjobbakat megjutalmazzák. A jószí-
vű alkotók olvasói kérésre bármilyen 
művet elkészítenek, az ünnepek kör-
nyékén kifejezetten ajándék jelleggel.  
Az első fanfiction megírásával tehát 
nemcsak egy új műfaj, hanem egy 
új kultusz is keletkezett – rajongók 
tömegei böngészgetik minden nap 
az oldalakat. Az igazán jó művek 
lebilincselően izgalmasak, hűen 
ábrázolják kedvenc karakterein-
ket, a közöttük lévő kapcsolatokat, 
megnevettetnek vagy akár köny-
nyekre is fakaszthatnak. Ha sok 
időnk van, több százezer szavas, 
vagyis könyvhosszúságú története-
ket olvashatunk el – abban a világ-
ban, amiért rajongunk. Lenyűgöző.  
Más téma azonban, hogy mit szól 
például egy színész, ha rábukkan 
egy fanfiction-archívumra, esetleg 
egy olyan műre, amelyben egy általa 
megformált karakter szokatlan hely-
zetbe kerül… a világhálón található 
pár ilyen témájú videó – a reakcióju-
kat látva örüljünk neki, hogy nem szí-
nészek vagyunk, és írjunk, olvassunk, 
amíg csak lehet!

Polyák Katalin
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Noir Chocobar

Nagyon régen, egészen pontosan 6 évvel ezelőtt voltam ezen a 
helyen életemben először. Azóta nem telt el úgy év, hogy legalább 
egyszer, (de telente ha időm engedi akár többször is) ne látogassak 
el ide. Ez a hely megunhatatlan, arról nem is beszélve, hogy annyi 
kipróbálásra váró finomság van, hogy sosem érünk a végére.

Ha valaki legalább annyira sze-
reti inni, mint enni a csokoládét, 
jelentem, megtaláltam számára a 
tökéletes helyet. A Noir Chocobar 
névre hallgató apró csokizó Buda-
pest szívében, az Oktogon közelé-
ben, a Liszt Ferenc tér közvetlen 
szomszédságában található, szóval 
még csak sokat sem kell utazni, ha 
az ember egy kis finomságra vágyik. 
Közel 100 féle forró csokiból és jeges 
kávéból lehet válogatni, tehát annak 
sem kell megijednie, akit annyira 
nem hoz lázba a forró kakaó, viszont 
a jó kávé szerelmese.

A banános csokitól a kókuszo-
son át egészen a chilisig mindenféle 
és -fajta meleg csoda megtalálható 
és természetesen megkóstolható. 
Az itallapon kínált különlegessé-
geken kívül az egyéni vágyakat is 
megpróbálják kielégíteni a kedves 
ott dolgozók, persze a józan parasz-
ti ész határain belül. Tényleg, két 

kezemen nem tudnám megszámolni, 
hány olyan jobbnál jobb csokoládé 
leírás van ami után összefut a nyál 
a számban és ha rajtam múlna ott 
ülnék reggeltől estig és egész nap 
kóstolgatnék. 

Azt eddig nem említettem, hogy 
nyilván nem mindegy milyen minő-
ségű csokiból készülnek a csodák. 
Attól viszont nem kell tartani, hogy 
ezen a helyen előfordulhat az, hogy 
nem a legjobbat kapjuk a pénzünkért 
cserébe. A kakaók ugyanis belga cso-
kiból készülnek, ami nekem az egyik 
személyes kedvencem. És nem csak a 
csokik, hanem a fondükhöz használt 
csokidarabok is isteniek. 

Forró csokizni természetesen az 
év bármelyik napján lehet, egy esős, 
hűvös nyári napon is nagyon jól tud 
esni, de szerintem sokan vannak az 
én véleményemen, hogy a habos 
kakaó és társai igazi téli különleges-
ség, és akkor esik igazán jól, ha kinn 

esik a hó, de nincs annyira hideg, 
hogy ne lehessen egy kellemeset 
sétálni a kivilágított városban, mie-
lőtt az ember betér ebbe az eldugott 
helyre. Arról még nem is beszéltem, 
hogyan is néz ki a hely teljes való-
jában. Legyen szó romantikus ran-
devúról vagy barátnők pletykázá-
sáról esetleg sokadik éves érettségi 
találkozóról, mindenkinek tökéletes 
lesz a hely. A csokizó maga két rész-
re osztható (egy asztalos körbeülős 
és egy fotelos-kanapés szekcióból), 
és ezeken belül válaszfalakkal még 
kisebb terekre, így tényleg bármi-
lyen alkalomra megfelel. A színes 
párnák, mécsesek, apró asztalkák is 
csak emelik a hangulatát a helynek. 
Az egészet pedig megkoronázván 
halk, bájos zene szól. Tökéletes, mást 
nem tudok mondani. Alig várom az 
idei tél első csokizását, ne habozza-
tok ti se.

Bori

Aki több száz embert 
ölt meg a tollával

Szerintem senkinek sem kell bemu-
tatnom Agatha Christie-t, a híres krimiíró 
nőt. Biztos, hogy mindenki találkozott 
már valamelyik regényével, vagy leg-
alább a Tíz kicsi néger-t elolvasta közép-
iskolás korában ajánlott olvasmányként.

Régebben én is olvastam már a 
fentebb említett szerzőtől, de nem is 
emlékeztem, hogy pontosan melyik 
művét. Miután egy nyári napon hirtelen 
eszembe jutott, hogy szeretnék egy kis 
krimit olvasni, gyorsan kölcsönkértem 
egy kötetet. Az elefántok nem felejtenek – 
ez volt a címe. A körülbelül 2-300 oldal 
két nap alatt lepergett a kezeim között. 
A történet megoldására Poirot-val egy-
szerre jöttem rá, majd az utolsó oldalig 
lélegzetvisszafojtva vártam, hogy a gyil-
kos kézre kerüljön. 

Hasonlóan történt ez Az éjféltájt 
során, majd A harmadik lány, ezután a 
Nyaraló gyilkosok-kal. A Mrs McGinty 
meghalt egy kicsit tovább tartott, ugyanis 
ekkor elkezdődött már az egyetem – saj-
nos…  A következő a Temetni veszélyes 
lesz – már ha végre megtalálom, hogy 
hova tüntettem el a szobámban.

Miss Christie könyveit nem lehet 
letenni. De vajon miért ragadnak maguk-
kal ennyire ezek a könyvek? Nagyon 
kedvelem a kort, amiben játszódik. Cso-

dálatos a nyelvezete és ez külön hatással 
van rám: egyszer félbeszakítottak olva-
sás közben valamiért. Máskor annyit 
mondtam volna, hogy ok köszi, de ekkor 
ezt válaszoltam: „Rendben, ez nagyon 
kedves tőled. Köszönöm szépen”.

Poirot – az írónő kedvenc belga 
nyomozója – folyton sherryt iszik és 
teázni jár vendégségbe. Egy másik 
gyakran visszatérő szereplő – Miss 
Oliver – mindenbe beleüti az orrát, 
hogy segíthessen egy nyomozást. 
Miss Marple is hasonló zseniális elme 
– pedig nem sokan gondolnák egy ked-
ves kisnyugdíjasról, hogy mennyire 
otthon van gyilkosságokban.

Az összes bűntény rendkívül átgon-
dolt és összetett. A könyv folyamán 
apránként ismerhetjük meg a bizonyíté-
kokat, de azt nem tudhatjuk, melyiknek 
van jelentősége és melyiknek nincs.

Nyomozásra, olvasásra fel!
É.

@®© – 2014
Az idei téma: „Te miben hiszel?”

Idén is megrendezésre került a már hagyományt képző kritizáló 
plakátkiállítás. A 2014. szeptember 5-étől egészen szeptember 21-ig 
tartó program szabadon várta érdeklődőit az Ötvenhatosok terén, 
egyenesen a Hősök tere szomszédságában.

Két nagyon kedves barátommal 
egy kellemes és még kellően nyárias 
hétfő délután vágtunk neki szeren-
csésen a kiállítás felé vezető útnak jól 
ismert egyetemünk elől. Odaérve – 5-6 
óra magasságában – már egészen szép 
számban jelentek meg az embercsa-
patok a nem mindennapi plakátok 
megtekintésére, amely sokaság ezután 
csak nőtt. Első élményünk egy „hitke-
reső rejtvény” volt, amely plakát előtt 
jó öt percet elálldogálhattunk keresve 
az első szót, amelyet megtalálva elvi-
leg miénk az adott fogalom hite! Nos, 
ilyeneket találva – mint például barát-
ság, magyar művészet, demokrácia, 
boldogság, bűnözés, béke, szolidaritás 
– az eredmény eléggé megkérdőjelez-
hető lett. Minden felület előtt álldogált 
és kacarászott 2-3 embertársunk, s ez 
talán nem is meglepő, hiszen a kiállítás 
minden évben elég felkapott a médiá-
ban és nagy népszerűségnek örvend. 
Az iránta való kifejezett rajongás oka 
a bő két hétig tartó program sajátos 
ötlete lehet, miszerint a mindenütt 
látható sablonos reklámok helyett a 
plakátok valami társadalmi, politikai, 
közéleti információt közvetítsenek és 
rejtsenek magukban frappáns módon. 
Látványuk után belegondolni abba, 
milyen lenne közlekedés közben vélet-
lenszerűen ilyen „reklámokat” látni 
a városban, bizonyára mindenkinek 
különleges szórakozást nyújt.

Az alkotások igen sokszínűek 
lettek, néhol kritikusabb, személyes-
kedő és erősen ironikus alkotásokat 
láttunk, hol inkább szolid és kedves 
humorral palástolt mondanivalókat 
fogalmaztak meg számunkra. A közös 
nevező természetesen így is megvolt, 
mindegyiken felfedezhettünk vala-
milyen kiemelt problémát, amelyek 
egy része inkább országunk helyze-
tére, másik része pedig a megvetendő 
emberi tulajdonságokra utalt. A mi kis 
csapatunk kedvence egy fehér alapon 
két gólyát ábrázoló, három színnel 
és pár körvonallal ábrázolt rajz lett, 

amely a következő párbeszéd-indu-
káló mondattal lett megspékelve: „Te 
visszajössz?”. A választ mindenkire 
rábízzuk! Ezen kívül még találtunk 
helyes nemzeti vizslát, hatályon túli 
magyar neveket, egy aránytalanul fel-
festett focipályát, egy hatalmas kalit-
kába szorult madarat, piramist a rak-
parton és újabb focipályát a Parlament 
szomszédságában.

A helyezettek megállapítása és 
kitüntetése azonban nem a mi szub-
jektív véleményünkön múlott. A kiál-
lított remekműveket egy tizenkilenc 
tagból álló zsűri válogatta ki az össze-
sen 1108 beküldött pályamunka közül, 
amelyek az ARC közérzeti pályáza-
ton részt vettek. A döntés után így  
84 óriásplakátot állítottak ki, illetve  
27 további mű úgynevezett gyűjtőpla-
káton volt látható. Az első helyezést a 
Macskabajusz Művek egyenlőtlenül 
elosztott focipályája vitte egyébként, 
ami külön öröm volt számunkra, 
mert furfangos és egyszerű stílusá-
val nagy mondanivalót fogott meg az 
alkotója. A többi helyezettet és még 
néhány közkedvelt plakátot az aláb-
bi honlapon érhetitek el: http://www.
erdekesvilag.hu/arc-plakatkiallitas-2014-
dijazottjai-es-kiallitott-palyamuvei/.

Hogy meddig ámulhatunk és 
nevetgélhetünk a különbözőbbnél 
különbözőbb plakátkészítő mesterek 
művei között, azt még mi sem tud-
juk, hiszen a kiállítás szinte minden 
évben kérdőjelek közepette szerve-
ződik. Ennek okát főleg az általa 
közvetített kritikus, szabad és szó-
kimondó stílusban megfogalmazott 
értékek képezik, amelyek bemutatá-
sát csak kevés cég meri magára vál-
lalni, márpedig a kiállítás szponzori 
támogatásokból jöhetett létre eddig 
is. Mindenesetre reméljük a sokakat 
megörvendeztető és talán figyelem-
felkeltésével hasznos célt szolgáló 
plakátnéző program nem utoljára 
volt látható Budapesten!

Solymosi Emőke 

Villamos vs. süti
A hét utolsó napján, mikor már 

végeztem az egyetemi órákkal, elin-
dultam a számunkra olyan kedves 4-6 
villamosmegálló felé. Már messziről 
láttam, hogy valami nincsen rendjén. 
Nagyon sokan álltak a megállóban, és 
tömegek indultak el gyalogosan a híd 
felé. Aggódni kezdtem, mert a hétvé-
gére haza akartam utazni és egy nem 
várt közlekedési katasztrófa derékba 
törheti a terveimet. Estefelé járt az idő 
és nem akartam későn érkezni. Hiába 
vártam a megállóban, drága villamo-
sunk nem volt felfedezhető a hori-
zonton. Végül én is elindultam gya-
log, közben folyamatosan puffogtam 
magamban, hogy nem úgy történik 
minden, ahogyan azt én akarom, 
lejárom a lábamat, mire visszaérek a 
koleszba, és későn érek majd haza. 
Mire megérkeztem szálláshelyemre, 
megéheztem a sok gyaloglásban és a 
közös konyha felé vettem az irányt. 
Kinyitottam az ajtót és hirtelen arcul 
csapott egy illat. Mennyei csokis süti! 
Szinte elaléltam, mintha egy időkapu-
hoz hasonló csoki-kapun léptem volna 
át egy csodálatos világba, ahol a süte-
mények kakaótartalma a végtelenhez 
tart. Szóba elegyedtem a lánnyal, aki 
ezt a finomságot elkövette. Nagyon 
kedves volt és meg is kínált. Az íze 
– az illatához hasonlóan – vallásosra 
sikerült (értsd: isteni). Aztán elkezdett 
palacsintát sütni, amit tejfölös-cukros-
kakaós öntettel bolondított meg. Volt 
olyan rendes, hogy ebből is adott kós-
tolót, ami a testem boldogsághormon-
jait közel 100%-ban felszabadította és 
szinte teljesen el is felejtettem az egész 
nap nyűgjeit: fárasztó órákat, a szalad-
gálást különböző karok között, a 4-6 
vonalán történt fennakadást és a jövő-
beni kései hazaérkezést. Ez az ízorgia 
kárpótolt mindenért. Végül nyugod-
tan, békével a szívemben indultam 
otthonom felé. Addigra a villamosok 
is helyre álltak és boldogan ment az 
élet a normális kerékvágásban egy 
csodás epizód emlékével.

Resch Bori

Szeretnéd nyomtatásban látni 
saját írásodat? Küldd el nekünk a  
foszerkeszto@ttkhok.elte.hu e-mail 
címre maximum 2000 karakter ter-
jedelemben, és a következő számok 
egyikébe bekerülhet!
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Belszíni fejtés Mozizóna & Sorozatlövő18 19Sudoku-eső
Drága Rejtvényfejtőim! A harmadik számot követően most ismét pár számolós sudoku feladvány vár rátok. Újságunk 

történelmében ez gyakran nagy szerepet vállalt, hiszen sokak kedvence ez a népszerű japán feladvány, ahol a feladat számok 
beírása 1-9-ig 3x3-as négyzetekbe, illetve a sorokba és az oszlopokba. Továbbá fontos, hogy a számjegyek minden említett 
területen csak egyszer szerepelhetnek, az ismétlődések itt nem megengedettek.

Ahogy sokszor találkozhattatok már a hármas szám köré épülő négyzetrácsokkal, úgy még a jövőben is fogtok: terveim 
szerint ebben a félévben még bizonyára. Egy új komplex feladvány készülődik, amelynek itt látható prototípusaként ezúttal 
a szürke mezők számain kívül azt is írjátok majd meg, hányféle teremszám rakható ki azokból az Északi Tömbön belül. Aki 
ezt megadja, az a nyertesek prioritási sorában azonnal előre kerül!

Az elmúlt három hét képrejtvényeire és sudokuira sajnos nem érkezett megfejtés, így szerencsés csokinyertest most 
nem közölhetek Veletek. Kérlek benneteket, hogy ezen a héten már küldjetek be, különben a szerkesztőség összes tagját 
kórházba fogják szállítani, annyi csokit kell megennünk. És akkor ki fogja nektek szeretett újságotokat összeállítani? Ezen 
senki nem nyerhet. Szóval lelkesedésetek ne lankadjon, jó fejtörést és agytekervénymozgatást!

subCsibe
nyuzrejtveny@gmail.com

Holtodiglan
Ha megházasodsz, 
hagyj fel minden reménnyel

Régóta jártok a barátnőddel? Nem tudod milyen filmre men-
jetek első randira? Te is úgy gondolod, hogy a mélyvízben tanul 
meg az ember igazán úszni? Akkor menjetek el és nézzétek meg a 
Holtodiglant. Mert ha máshogy nem is, így aztán elrepül az este, 
és biztosan lesz témátok hazafelé. Ez egy lassú, de ugyanakkor 
érdekfeszítő, fordulatokban és meglepetésekben gazdag film, csak 
pároknak. 

Nem akartam elmenni, megnézni 
a filmet, mert mégiscsak majdnem két 
és fél óra, és munka után nem feltétlen 
ezzel szerettem volna elütni az időm. 
Morfondíroztam, vajon megéri-e az 
időt, de aztán mégis elmentem és azt 
kell mondjam, megérte.

David Fincher rendsze-
resen remek darabokat szál-
lít, ez most sincs másként.  
A történet is remek és a színé-
szek is meglepően jól játsza-
nak, hiszen arról azért nem 
feledkezhetünk meg, hogy 
a férfi főszereplőt Ben „gon-
dolkodom, hogy tudok-e szí-
nészkedni” Affleck (Nick), a 
nőit pedig Rosamund Pike 
(Amy) játssza, aki innen-
onnan már ismerős lehet, 

talán a Jack Reacherből – a film alatt 
végig ezen gondolkodtam.

Már amikor nem szegezett a 
vászon elé a történet, amivel mind-
annyian így vagy úgy, most vagy a 
közeljövőben, de azonosulunk. A pár-
kapcsolatok elejének pezsgése, önfe-

Gotham
Nagy valószínűséggel a cím 

alapján nektek is a sötét lovag vilá-
ga jut eszetekbe. Nos, remélem, nem 
lepődik meg senki, ha elárulom, 
hogy valóban így van. A Gotham 
a Batman-filmek előzményét tárja 
elénk a megszokott noiros, komor 
hangulatban, szépen lassan majd 
részről részre csepegtetve az idáig 
ismert világ darabkáit.

A történet maga 20-30 évvel a 
mozifilmek előtt játszódik. Bruce 
Wayne szülei ekkor válnak rablógyil-
kosság áldozatává, valamint ugyan-
csak közkedvelt szereplőnk, James 
Gordon rendőrfelügyelő, ekkor még 
csak zöldfülű mezei nyomozóként 
barátkozik Gotham városával.

A sorozat arra épít, hogy bemu-
tassa mi volt Batman és a rosszfi-
úk előtt, nos, én azt mondanám, 

James Gordon, de a készítők úgy 
gondolták, hogy hát maga a város, 
és így legyen inkább ez a sorozat 
címe. Na jó, elismerem, ez így még-
iscsak drámaibb. Javarészt azonban 
mégiscsak Gordonról szól a törté-
net, és, arról, hogyan lesz a később 
köpenyes igazságosztóvá váló ifjú 
Bruce barátja. Mellékszálon termé-
szetesen futni fog a város leépülése, 
és süllyedése, valamint a fontosabb 
szereplők múltjának bemutatása is. 
A sorozatba, vagy legalábbis az elő-
zetes alapján elmondható, hogy a 
buliból ezáltal a rosszak se marad-
nak ki. Felbukkan például Pingvin, 
Riddler, Ivy Pepper és a Macskanő is 

fiatalabb kiadásban. Természetesen 
a jó öreg Alfred Pennyworth is kap 
némi szerepet, hisz a nehéz időkben 
ő neveli fel Bruce úrfit. Tulajdonkép-
pen az embert majd az a tudat fogja 
a kanapéhoz ragasztani, hogy lénye-
gében tudja mi fog kisülni belőle. De 
addig még sok vér fog folyni, sok 
szál marad elvarratlanul akármeny-
nyire is igyekeznek a jófiúk. És ez 
a feszültség, ami miatt majd mind 
a képernyőkre tapadunk, ha majd 
hozzánk is megérkezik a sorozat.

Én, személy szerint előre nem 
gondolok semmit. Meg kell néz-
ni és el kell dönteni, hogy vajon 
csak az előzetes hatásvadász-e, és 
az egész csak egy gyenge utánza-
ta a Christopher Nolan- vagy Tim 
Burton-féle filmeknek, vagy valóban 
nagyot üt (én az utóbbiban remény-
kedem).

Lora

ledtsége lassan elmúlik, és mindez 
hétköznapivá válik, jön a házasság, 
az évfordulók és szépen lassan a leg-
kedvesebb sportunkká a videójátékok 
vagy főzőműsorok mellett szerelmes 
társunk kiidegelése válik.

Remek sport, csak bírjuk mi is 
idegekkel. Halmozottan hátrányos 
a helyzetünk, ha társunk okosabb 
nálunk, hiszen ilyenkor sokkal fur-
mányosabb módokon eshetünk bele 
csapdáiba. A női főhős, Amy író, férje 
Nick pedig újságíró, így mind a ketten 
otthon vannak a történetmesélésben és 
szeretnek is utána járni a sztoriknak.

Igazán meglepő, fordulatokban 
gazdag, filmmel lesz dolgunk, ha 
ellátogatunk a mozikba és ez esetben 
nem is érdemes megvárni az alter-
natív megjelenéseket. És nehogy 
egyedül vagy barátainkkal menjünk 
megnézni a filmet, sokkal bizarabb 
lesz az élmény, ha szerelmünkkel néz-

zük meg az alkotást és első 
randinak sem utolsó.

Törceee

GONE GIRL (amerikai thriller, 
2014, 145 perc)
Rendező: David Fincher
Forgatókönyv: Gillian Flynn
Zeneszerző: Trent Reznor, Atticus 
Ross
Szereplők: Ben Affleck (Nick 
Dunne), Missi Pyle (Ellen Abbott), 
Rosamund Pike (Amy Dunne), 
Neil Patrick Harris (Desi Collings)
Pontszám: 10/10
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