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Villámlik, mennydörög...
A fenti frázis – bár meglehetősen általá-

nos – ismerősen csenghet a Quimby-nótából 
(ugye?), bár most nem hasonlatként, hanem 
szó szerint kell érteni.

Akinek a címlap alapján nem volt egé-
szen nyilvánvaló, ezen a héten a villámokról 
írom ezt a szösszenetet, illetve a múlt heti 
Az atomoktól a csillagokig előadásról is olvas-
hattok egy meglehetősen hosszú tudósítást. 
Csak hogy tudjátok, mit hagytatok ki.

Mióta az eszemet tudom, imádom a 
villámokat. Emlékszem, kisgyerekként a 
húgom reszketett a takaró alatt vagy bújt 
oda anyuhoz, míg én az ablakban könyököl-
tem és vártam a következő csattanást. Szá-
moltam a fény és hangjelenség között eltelt 
időt, és – bár akkor még azt gondoltam, ez 
azért van, mert a szemem előrébb van mint 
a fülem – nagyon élveztem. Máskor elalvás helyett figyeltem kifelé, és amikor már 
le akart ragadni a szemem, azért imádkoztam, hogy csak még egy szépet láthassak, 
aztán bújok is az ágyikóba.

Persze valószínűleg az is szerepet játszott ebben a nagy rajongásban, hogy sosem 
volt rossz élményem a villámcsapásokkal kapcsolatban (annak ellenére, hogy az 
elektromosságtól kifejezetten féltem). Nem úgy mint édesapámnak, aktiől sokszor 
hallottam gyerekként a sztorit: Nagyon kicsi volt még, amikor egy viharos napon egy 
hatalmas lekváros kenyeret kapott uzsonnára. Épp a szájához emelte, hogy átadhassa 
magát a földöntúli örömöknek, amikor hasonló jelzővel illethető csattanás kíséretében 
a szomszéd házba csapott a villám. Természetesen úgy megijedt, hogy azon nyomban 
elejtette a kenyeret, ami – meglepő módon – a lekváros felével lefelé fogott padlót.  
A mese alapján ezek után arra alig emlékszik, hogy mekkora rohangálás volt a felgyul-
ladt istálló miatt, csak az maradt meg benne, hogy ő nem kapott újabb szeletet.

Saáry Ákos
megbízott főszerkesztő

foszerkeszto@ttkhok.elte.hu
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Csatlakozz a szerkesztőséghez cikkíróként vagy olvasó-
szerkesztőként! (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!

Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogram

Október 31-ig lehet pályázni a 2014/2015-ös tanév 1. félévé-
re vonatkozó Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogramra.
Az ösztöndíj célja a felsőoktatási intézményekben hall-
gatói jogviszonnyal rendelkező olimpiai/paralimpiai 
sportágakban versenyző azon hallgatók támogatása, akik 
tanulmányaik ideje alatt esélyesnek számítanak olimpiai/
paralimpiai versenyszámban világ- vagy Európa-bajno-
ki, továbbá olimpiai/paralimpiai érem megszerzésére.  
Az ösztöndíjprogramban résztvevő sportolók anyagi 
támogatásban részesülnek, amely lehetővé teszi számukra, 
hogy már az aktív sportolói éveikben felsőfokú végzettsé-
get szerezzenek, azaz a versenysportban és a felsőoktatás-
ban egyidejűleg vehessenek részt eredményesen
A támogatás elnyerésének feltétele, hogy a pályázó tel-
jesítse a felsőoktatási intézmény által előírt tanulmányi 
eredményeket és a Magyar Olimpiai Bizottság által meg-
határozott sportolói kötelezettségeket. Különösen indokolt 
esetben a Gerevich-ösztöndíjas sportolók is pályázhatnak 
az ösztöndíjra, az olimpiai életjáradékban részesülő spor-
tolók azonban ezt a támogatási formát már nem vehetik 
igénybe. A jelentkezés felső korhatára 35 év.
Olimpiai vagy paralimpiai érmes sportolók közül többek 
közt Dombi Rudolf, Pauman Dániel, Kiss Tamás és Szabó 
Gabriella kajakozók, Risztov Éva, Sors Tamás és Tóth 
Tamás úszók, valamint Szilágyi Áron vívó, Csernoviczki 
Éva cselgáncsozó és Lőrincz Tamás birkózó részesül(t) az 
ösztöndíjban.
A jelentkezési felhívást itt láthatjátok: http://bit.ly/1wemJa2.
A jelentkezési lapot pedig az alábbi linken találjátok:  
http://bit.ly/1voRsCY.
Forrás: EMMI-MOB.

Kelet-kutatás Keleten és Nyugaton

Az Eötvös József Collegium Orientalisztika Műhe-
lye ismét meghirdeti a „Közel, s Távol” Orientalisz-
tika Konferenciát, amelyet hatodszor rendeznek 
meg majd 2015. március 5–8. között a Collegium-
ban. A rendezvény fő témája ezúttal: „Kelet-kuta-
tás Keleten és Nyugaton”, de minden más kutatási 
téma bemutatását is örömmel várják az orientalisztika tárgyköréből. 
A rendezvény célja, hogy az orientalisztikával elhivatottan foglalkozó 
hallgatóknak lehetőséget biztosítson egy, az érdeklődésük középpont-
jában álló témában folytatott kutatás eredményeinek bemutatására.  
A konferencián bármely egyetem bármely szakának hallgatói részt vehet-
nek. Az előadások időtartama 20 perc. Az előadásokból konferenciakötet 
megjelentetését tervezik.
Jelentkezni lehet e-mailben, az előadás címével és egy rövid (maximum 6 
soros) ismertetővel, melyet az e-mail mellékleteként kell eljuttatni erre az 
címre. Jelentkezési határidő: 2015. január 12.
A felhívást itt találjátok meg: http://www.elte.hu/file/KTKVI14.pdf
Forrás: http://www.elte.hu

A szabadságharcban harcoló diákjaink emlékére

Az ELTE Bölcsészettudományi Kar és Állam- és Jogtudományi Kar emlékművet állít a bölcsészkar campusán, a Trefort-kertben az 
1848/49-es szabadságharcban harcoló Pesti egyetemi légió 190 honvédjének emlékére. Várják azokat, akik felajánlásaikkal támogatni 
tudják az emlékmű megvalósítását.
A Vallás- és Közoktatási minisztérium 1848. október 10-én rendeletben intézkedett arról, hogy a Pesti Tudományegyetem Bölcsé-
szettudományi Karán rövidített tanfolyam induljon azok számára, „kik magokat a hadi szolgálata képezni óhajtják.” Az oktatás 
1848. november 15-én indult el, 1848. november 26-ig összesen 379 fő iratkozott be. Valószínűleg a gyalogsági szabályzattant 
oktató Hartmann (később Keményfi) József százados kezdeményezte, hogy a hadi tanfolyam hallgatói „Pesti egyetemi légió” név 
alatt alakítsanak önálló alakulatot és szálljanak táborba. A 150 főnyi csapat 1849. január 1-jén alakult meg, s január 5-én Perzel Mór 
tábornok csapataival együtt hagyta el a fővárost, február végéig a tiszafüredi hídfő védelmére alkalmazták. Útközben az alakulathoz 
további önkéntesek csatlakoztak, így a létszám 190 főre emelkedett. Március végén a Hadügyminisztérium kezdeményezte egye-
sítését a Csanád megyei önkéntes csapattal. Május közepétől az egyesített alakulatot 90. számmal honvédzászlóaljjá szervezték át. 
Az alakulat részt vett az augusztus 5-i szőregi és az augusztus 9-i temesvári csatában. Valószínűleg Karánsebesnél tette le a fegyvert 
1849. augusztus 19-én. Az alakulat genezisét tekintve egyértelműen a pesti Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karához kötődik; 
kezdeti állományának tekintélyes része a szabadságharc folyamán tiszti rangot szerzett.
Mint korábban beszámoltunk róla, a Bölcsészettudományi Kar 2014 őszén a Trefort-kertben emlékművet állít azoknak is, akik a  
zsidótörvények következtében munkaszolgálatosként, koncentrációs táborokban, gettókban hunytak el és mindazoknak, akiket katonai 
szolgálatteljesítés során ért a halál.
Forrás: http://www.elte.hu

Európa élmezőnyében az ELTE Cheerleader csapata

Eredményes év áll az 
ELTE-BEAC Cheerleader 
csapata mögött. A tavalyi 
magyar egyetemi bajnoki 
cím után és egy sikeres 
EB szereplést követően 
Európa 4. legsikeresebb 
Cheer Dance csapata lett 
az ELTE-s hallgatókból 

álló csapat. Az ELTE valamennyi karáról érkező sportolók 
idén Berlinben értek el kiváló eredményeket, melynek 
köszönhetően az európai elit mezőnyéhez csatlakoztak: 
a görög, szlovén és orosz csapatokat követi az ELTE 
Magyarországot képviselő csapata. Az együttes a legfris-
sebb európai ranglistán éppen csak lecsúszott a dobogós 
helyekről, ám mindösszesen 5 pontos hátrányuk van a 
holtverseny második helyen álló szlovén és orosz szurko-
lólányokhoz képest.
Forrás: http://www.beac.hu
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Hallgatói közélet Hallgatói közélet4 5Hallgatói Önkormányzatok  
Országos Konferenciája
Tisztújító Közgyűlés, Eger 2014.10.17–19.

Az elmúlt hétvégén került megrendezésre a kétévente tartandó 
HÖOK Tisztújító Közgyűlés. Bár a most még regnáló elnökség csak 
egy évig töltötte be a hallgatói önkormányzatok országos képviselé-
sének legfőbb tisztségeit, 2015 január elsejétől hivatalba lép (immár 
két évre) az új elnök úr és csapata.

A közgyűlés az Eszterházy Károly 
Főiskola (EKF) szervezésében került 
megrendezésre, maga az ülés a Líceum 
épületében zajlott október 18-án szom-
baton két részletben, délelőtt és dél-
után. Péntek este a közgyűlések előtt 
szokásos Választmányi ülés zajlott.

A HÖOK Közgyűlése az ülés kez-
detén 398 mandátummal rendelkezett 
összesen, ez az Alapszabály módosítás 
után 400-ra bővült, erről részletesebben 
később. Az ülésen összesen 338 mandá-
tum volt jelen. Ebből az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem összesen 34 mandá-
tumot vehetett fel. Az ELTE HÖK a kari 
autonómiákat figyelembe véve, szokásá-
hoz híven a szerdai elnökségi határozat 
értelmében szétosztotta a mandátumait. 
Így a TTK HÖK 5 mandátummal képvi-
seltette magát a közgyűlésen. A további, 
épp regnáló kari részönkormányzatok 
mandátumszámai a következőképp ala-
kultak BGGyK – 1, BTK – 8, IK – 2, TáTK 
– 2, TÓK – 2, és az EHÖK – 14 (ebből saját 
5 és felvett ÁJK – 5, PPK – 4).

Régi elnökség
beszámolók elfogadási aránya

(igen-nem-tartózkodás)

Körösparti Péter – 306-8-24
Molnár Zalán – egyhangú
Pálffy Dorottya – 322-0-16
Nagy Gábor – 285-0-53
Gulyás Tibor– 332-0-6
Kis Dávid – 308-0-30
Pausits Péter – 313-1-24
Vámosi Péter – 328-0-10
Gáspár Marcell – egyhangú
Nagy Dániel – 302-0-36

Új elnökség (egyetemük)
megválasztási arányok
(igen-nem-érvénytelen)

Gulyás Tibor (PTE) – 338-2-3
Pausits Péter (OE) – 312-10-2
Garbai Ádám (ELTE) – 278-36-2
Molnár Zalán (NYF) – 309-13-2
Tompos Balázs (BME) – 306-16-2
Bognár István Ádám (DE) – 315-16-2
Németh Gergő (SZIE) – 321-1-2
Kazinger Tamás Töhötöm (BCE) – 302-20-2
Konyári Ádám (ME) – 306-15-2
Vámosi Péter (SE) – 218-104-2
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A szokásoknak megfelelően az 
ülés levezető elnöke a rendező felső-
oktatási intézmény hallgatói önkor-
mányzatának elnöke volt, jelen esetben 
Zvara Patrik. Az eseményen tisztele-
tét tette a Doktoranduszok Országos 
Szövetségének (DOSZ) elnöke, Csiszár 
Péter és természetesen az EKF rektora,  
Dr. Liptai Kálmán, aki beszédében 
üdvözölte a hallgatói mozgalom meg-
jelent képviselőit.

A közgyűlés a harmadik napi-
rendi pontban, hiszen az új Nem-
zeti Felsőoktatásról szóló törvény a 
Semmelweis Egyetemből kivált Test-
nevelési Főiskolai Kar, ami ezáltal 
most már Testnevelési Egyetemként 
működik tovább. Így megalakult az 
új egyetem hallgatói önkormányzata 
és a HÖOK-ban is önálló képviselettel 
rendelkezik. Ezért bővült a Közgyűlés 
összmandátum száma.

A következő napirend a beszámo-
lók elfogadása volt, az egyes elnökségi 
tagokhoz kérdések nem érkeztek, az 

előzetesen kiküldött anyagokat 
csak néhányan egészítették ki. 
Ezek mind nyilvános szavazással 
kerültek elfogadásra.

Ezután a Felügyelő Bizottság ismer-
tette a tisztségviselő-választás menet-
rendjét, illetve hogy egyetlen elnökje-
löltre érkezett érvényes papíros és elekt-
ronikus javaslat számos felsőoktatási 
intézménytől. Ez pedig Gulyás Tibort 
jelölte meg, a Pécsi Tudományegyetem 
hallgatóját, aki a jelenleg is mandátum-
ban lévő elnökség egyik tagja.

Gulyás Tibor a jelölés elfogadá-
sa után megtartotta az elnökjelölti 
beszédét, amelyben a pályázatának 
fő irányvonalait emelte ki. Ismertette, 
hogy a Hallgatói Önkormányzatok 
helyzete jelenleg mennyire labilis 
és miféle kihívásokkal kell szembe-
nézniük, a hallgatói érdekképviselet 
módszerei és lehetőségei nem tisz-
tázottak jogszabályi környezetüket 
tekintve. A holnapba tekintve a kere-
tes írásunkban olvasható irányvona-
lakat hangsúlyozta.

Ezután a mandátumhordozók 
a Konferenciateremben adhatták le 
szavazataikat a jelöltre az elrendelt 
negyvenperces szünetben. A szavazás 
érvényes és eredményes volt, a rész-
önkormányzatok közel egyhangúlag 
választották meg a következő ciklus 

elnökének Gulyás Tibort. A frissen 
megválasztott elnök a Hallgatói Önkor-
mányzatok Országos Konferenciájának 
más tisztségeire is jelölt személyeket, 
akik kivétel nélkül elfogadták jelölé-
süket, majd a már ismertetett arányban 
megválasztásra kerültek.

Mindezeket követően a Felügyelő 
Bizottság jövendőbeli tagjaira tett javas-
latot az új elnök, melynek értelmében 
Kiss Edina (ELTE), Simon Balázs (ME) 
és Kőmíves Péter Miklós (DE) vállal-
hatta el a jelölést. A Közgyűlés három 
szavazatszámláló tag megválasztása 
után adhatta le voksait. 290 érvényes 
szavazat mellett minden jelölt elnyerte 
a részönkormányzatok bizalmát.

Végül Csuhaj Andrea tartotta meg 
beszámolóját a HÖOK mentorprogram 
2014-es fejleményeiről és eredményeiről.

A frissen megválasztott elnökség-
nek ezúton is gratulálunk és eredmé-
nyes munkát kívánunk!

Csonka Diána
tanulmányi elnökhelyettes 

ELTE TTK HÖK
és

Kovács Fanni
elnök 

ELTE TTK HÖK

A hallgatói érdekképviseleti rendszer 
fejlesztésével kapcsolatos feladatok:
– Belső szabályozottság
– Szakmai fejlődés (tisztségviselők képzése)
– Tevékenységek hangsúlyai
– Gazdálkodás
A HÖOK, mint szervezet fejlesztésével kap-
csolatos feladatok:
– Érdekképviselet, a kiemelt figyelem helye
– Tehetséggondozás
– Kutatások, fejlesztések
– Nem Állami Felsőoktatási Intézmények 
Országos Régiójával (NÁFIOR) kapcsolatos 
tervek
– Külügy
– Ifjúságügy és határon túli érdekképviselet
– Kommunikáció
– Rendezvények
– Gazdálkodás
– Hallgatói szolgáltatások
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Beszámoló Kari Tanácsról
A kar életét befolyásoló fontosabb események

Október 15-én ülésezett, az őszi félévben már másodszor, a TTK 
Kari Tanácsa. Ahogy az előzetesen kiküldött napirend is sejtette, csu-
pán egy rövid tanácskozásról volt szó, főként általános kérdéseket 
tárgyalva, úgymint oktatói kinevezéseket és konferencia-támogatást. 
Erről olvashattok most egy kis összefoglalót.

A  n a p i r e n d i 
pontokat megelőző-
en dékán úr profesz-
szor emeritusi címet 
adott át Galácz And-
rásnak, az Őslény- 
tani Tanszék oktató-
jának, mivel koráb-
ban, a hivatalos ese- 
ményen személye-
sen nem vehetett 
részt külföldi tar-
tózkodása okán. 
Ezúton is gratulá-
lunk és továbbra 
is számítunk tudo-
mányos és oktatói 
munkájára.

Szintén napi-
renden kívül kaphat-
tunk tájékoztatást az egyetemvezetés 
által tervezett stratégiai adatbázis lét-
rehozásáról és információkkal történő 
feltöltéséről, amely így számos már 
működő adatbázist (Neptun, MTMT, 
EPER) kapcsol majd össze. Rigó Kin-
ga, a Stratégiai Titkárság munkatársa 
hangsúlyozta, hogy a nyilvántartás 
elsősorban az egyetem által oktató-
ként és kutatóként foglalkoztatottakra 
koncentrál.

A Személyi kérdések napiren-
di pont tárgyalása során tanársegédi 
kinevezést szavazott meg a Kari Tanács 
Konok Veronika (Etológiai Tanszék), 
Süli Áron (Csillagászati Tanszék) és 
Visnovitz Ferenc (Geofizikai és Űrtu-
dományi Tanszék) számára. 

Adjunktusi kinevezésben Báldi 
Katalin (Általános és Alkalmazott 
Földtani Tanszék), Váczi Tamás 
(Ásványtani Tanszék), Breuer Hajnal-
ka (Meteorológiai Tanszék), Gyuris 
Ferenc (Regionális Tudományi Tan-
szék) és Boros Balázs (Valószínűségel-
méleti és Statisztika Tanszék) tanárse-
gédek részesülnek. Továbbá Németh 
Tibor (Ásványtani Tanszék) részfog-
lalkozású adjunktusi kinevezésének 

módosítása történt 
meg teljes állású 
adjunktussá.

A Hallgatói Ön- 
kormányzat a Fegyel-
mi Testületbe Kovács 
Fanni, Miklós-Kovács 
Janka, Kovács Oli-
vér, Nyitrai Károly, 
Uhljár Péter, Balogh 
Dániel, Máthé Ágnes, 
Kuti Péter és Tóth 
Róza hallgatókat dele- 
gálta, továbbá a Kari 
Könyvtárbizottságba 
Kuti Pétert.

Faragó István 
dékánhelyettes úr 
távollétében dékán 
úr tett előterjesztést 

a „European Chapter on Combinatorial 
Optimization ECCO 2016” konferen-
cia felvételére az Eötvös Tudományos 
Konferencia rendezvénysorozatba.  
A Kari Tanács egyhangúlag támogatta 
a javaslatot.

Végül a bejelentések során dékán 
úr tájékoztatott minket, hogy várha-
tóan október végén érkezik meg egye-
temünkre az oly régóta szóban forgó 
kancellár, aki a gazdasági feladatok 
koordinálását végzi majd.

Mezey Barna rektor volt a maros-
vásárhelyi Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem meghívott nyitó-
előadója az Egyetem Napja rendez-
vénysorozatnak.

A Debrecenben megrendezésre 
került Színpadon a Természettudo-
mány elnevezésű verseny hazai váloga-
tójában a fődíjat Róka András, a Fizikai 
Kémiai Tanszék oktatója nyerte el, ezzel 
képviselve hazánkat a 2015-ös londoni 
Science On Stage nemzetközi versenyen.

A Kari Tanács következő ülése 
november 19-én lesz.

Csonka Diána
tanulmányi elnökhelyettes

taneh@ttkhok.elte.hu
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Hallgatói közélet Sport6 7Futóverseny a láthatáron
Lépjünk együtt a tudás útjára!

A Semmelweis Egyetem idén is megrendezi az egyre nagyobb 
hírnévvel bíró, egyre népszerűbb, több mint 3000 főre tervezett nem-
zetközi szintű félmaraton futóversenyét, a Tudás Útját.

A Tudás Útja a hazai sportot ked-
velő közösségekben rangosnak tar-
tott futóverseny, amelyen a sok futást 
kedvelő sportemberen túl az egye-
temünk vezetői, hallgatói, magyar 
társegyetemek, közepes- és nagyvál-
lalatok, a követségek csapatai, külföl-
di testvéregyetemek csapatai, rangos 
politikusok, neves közéleti emberek, 
világ-, európa és olimpiai bajnokok is 
részt vesznek.

Célunk: a mozgás örömét és ere-
jét egyre nagyobb körben népszerűsí-
teni, az egyetemistákat az egészséges 
életmódra, sportra nevelni, csapat-
ként a közösség élményét megadni, 
elősegíteni, hogy a mozgás, a közös-
ségi létforma a mindennapi életük 
igényelt része legyen.

A versenyt számos ismert spor-
toló támogatja részvételével. Rajthoz 

áll többek közt Gyenesei Leila olim-
pikon, világbajnok öttusázó, az újra-
indult Játék határok nélkül tévésoro-
zat magyar csapatának sztárjai: profi 
ökölvívók, profi kaszkadőrök, profi 
légtornászok… A versenyszervezés-
ben a szakmaiságot a Budapesti Atlé-
tikai Szövetség, a Magyar Egyetemi 
Főiskolai Sportszövetség (MEFS), az 
Országos és az SE Hallgatói Önkor-
mányzata, a Budapesti Orvostanhall-
gatók Egyesülete (BOE), a Hallgatói 
Közösségi és Sport Egyesület (HKSE) 
biztosítja.

Versenyinformáció:
Időpont: 2014. november 9., vasár-

nap, 11 óra
Helyszín/Rajtközpont: Nagyvárad 

tér, az egyetem parkolójában
Választható távok: 6 km (Akadémiai 

futás) és 21,1 km (félmaraton)

A verseny – rendőrség által bizto-
sított – útvonala érinti a legtöbb szom-
szédos egyetem épületét és a Magyar 
Tudományos Akadémiát is

Információk: http://www.tudasutja.hu/
(jelenleg még a tavalyi állapot lát-

szik, most kerül feltöltésre)
A versenyen nemcsak egyéni 

indulókat, de csapatokat is várunk; 
a legnagyobb csapat és a futóver-
senyben győztes csapat különdíjat 
is kap.

A futóverseny,  a  hivatalos 
félmaratoni Budapest-bajnokság és 
nyílt egyetemi-főiskolai Európa-kupa 
is egyben! A versenyt élőben közvetí-
ti a televízió és kiemelt médiaérdek-
lődés kíséri.

Találkozzunk november 9-én a 
NET előtt!

Zakariás Barbara

A 29. Spar marato-
ni futóversenyről

A 2014. október 11-én megrende-
zett  országos maratoni futóbajnok-
ságon női egyéniben 2013 után ismét 
Staicu Simona, az ELTE hallgatója győ-
zött és a férfi csapat is újrázott: 2011 
után megint az ELTE Sashegyi Gepár-
dok csapat állhatott a dobogó legfelső 
fokára. Deli Gergő, az ELTE biológus 
hallgatója harmadik helyet szerzett 
egyéniben a férfiak mezőnyében.

A 29. SPAR maratoni futóverse-
nyen számos ELTE-s atléta állt rajt-
hoz és jó időeredménnyel teljesítették 
a 42 kilométeres távolságot. Az első 
10 célba érkezőből 5-en is az ELTE 
ADSK színeiben álltak rajthoz, közü-
lük Deli Gergely és Laluska Zsuzsa 
állhatott dobogóra. Deli Gergely, Sza-
bó Gábor, Varga Dániel triója 8 órán 
belülre szorította az összidejét, ezzel 
majd fél órát vertek a Németh Gábor, 
Pach Péter Pál, Beda Szabolcs alkotta 
másik gepárdos hármasra.

Forrás: http://www.elte.hu

ELTE-s egyéni eredmények

Nők:
1. Simona Staicu (ELTE hallgató) 
2:51:08 (OB 1.)
2. Laluska Zsuzsa (ELTE ADSK) 
3:05:09 (OB 2.)

Férfiak:
3. Deli Gergely 1987 ELTE ADSK 
02:32:02
7. Szabó Gábor 1976 ELTE ADSK 
02:39:00
8. Varga Dániel 1980 ELTE ADSK 
02:42:14

ELTE-s csapat eredmények
Férfiak:
1. ELTE ADSK – összidő: 07:53:19 
(3 Deli Gergő 02:32:02.99 ; 7 Szabó 
Gábor 02:39:00.86 ; 8 Varga Dániel 
02:42:14.24)
2. ELTE ADSK – összidő: 08:20:20 
(9 Németh Gábor 02:43:15.13; 10 
Pach Péter Pál 13 ;02:45:55.22 Beda 
Szabolcs 02:51:09.14)

Teke a BEAC-on!
Az ELTE hallgatóinak és a BEAC 

sportolóinak lehetősége nyílik a Pénz-
ügyőr Teke Szakosztályának köszönhető-
en egy új sportág kipróbálására. Minden 
érdeklődőt szeretettel vár a Pénzügyőr SE 
Teke Szakosztálya. Ha szeretnétek kipró-
bálni a sportágat az alábbi elérhetősége-
ken keressétek a vezetőt.

Sportág: Teke
Bajnokság: NB III. Budapest csoport
Egyesület: Pénzügyőr SE
Tekepálya: 1117 Budapest, Budafoki 

út 52. (Kelenföldi Erőmű)
A pálya keddenként és pénteken-

ként 14:00-21:00 között áll rendelkezésre.
Érdeklődni:

Horváth Attila (teke szakosztályvezető)
+36-70-321-2535, attila.horvath@mediso.hu

Az ELTE HÖK új irányvonala
Reformok előtt a teljes hallgatói önkormányzat

Az idei gólyatábori időszakban történt sajnálatos és botrányos 
esetek mélyen megrendítették a hallgatói önkormányzatokba vetett 
– egyébként sem felhőtlen – bizalmat, mind hallgatói, mind oktatói 
és mind az egyetemvezetés részéről. Sőt, egyes, a hallgatói mozga-
lomban aktívan tevékenykedők is meginogtak.

Ennek fényében az ELTE HÖK 
elnöksége és vezető tisztségviselői, töb-
bet egyeztetve az egyetemvezetéssel, 
azaz Dr. Mezey Barna rektor úrral és 

Dr. Fábri György kommunikáci-
ós főigazgató úrral, kidolgoztak egy 
reformkoncepciót. Az egyes részönkor-
mányzatokkal karöltve írt változtatá-
sokról szóló határozatot múlt hét szer-
dán fogadta el az ELTE HÖK elnöksége, 
ennek szövegét olvashatjátok Zaránd 
Péter ELTE EHÖK elnök úr tollából.

De valójában mit is jelent ez? 
Vegyük sorra az említett témaköröket. 
A kormányzat és a média is a legitimáció 
kérdésére összpontosított fokozottan.  
Ez pontosan azt jelenti, hogy a hallgató-
ság mennyire támogatja az adott HÖK-
öt. De nem is a konkrét támogatásról, 
hanem a szavazati arányokról beszé-
lünk. A NFTV szerint az a HÖK alakul-
hat meg, amelynek képviselőválasztása 
során a hallgatók legalább 25%-a szava-
zott. Ez valójában elég kevés... De láthat-
tuk, az önkormányzati választásokon is 
körülbelül a lakosság 40%-a vett részt. 

Több támadás érte a HÖK-öt az 
ösztöndíjakkal való gazdálkodás szín-
terén is. Holott az ösztöndíjak elosztása 
szigorú keretek között történik és több-
lépcsős folyamat. Viszont tény, hogy 
a döntés egy bizottság kezében van, 
melynek 8/9-e hallgató. Itt a döntés fele-
lősségét érdemesebb lenne levenni az 
ő vállukról, ugyanakkor az ügyintézés 
és a hallgatóknak való segítségnyújtás 
maradna ezen önkéntesek kezében.

A szerkezeti és működési szempon-
tok a HÖK struktúrájának felülvizsgála-
tát jelenti. Szintén a legitimációt hivatott 
segíteni az, hogy ne legyenek többlép-
csős delegálások. A hallgató válassza 
meg akár közvetlenül, hogy ki az, aki a 
rektorral – akár szemben, akár társként 
– képviseli az ő érdekeit.

A következő pont arra utal, hogy az 
egyes részönkormányzatoknak legyen 
meg minden jogosítványa, hogy a hall-
gatói érdekében mindent megtehessen.

Az utánpótlás és önképzés folya-
matos problémája a hallgatói önkor-
mányzatoknak. A folyamatosan válto-
zó jogszabályi környezet miatt szük-
séges a folyamatos önképzés, illetve 
mivel a tisztségviselők és képviselők 
viszonylag gyorsan váltják egymást, 
egy tudásbázist kell létrehozni, amely-
re mindenki támaszkodhat.

A kari részönkormányzatok gazdál-
kodása tartozzon a kar gazdasági osztá-
lya alá, lásson bele a kar vezetése jobban, 
felügyelje a költéseket, szerződéseket.

A TTK HÖK nem kíván explicit 
rendezvényszervezéssel foglalkozni. 
Ugyanakkor tisztában van vele, hogy 
a megfelelő hallgatói légkör kialakí-
tásához szükség van ezekre. Nem-
csak kari, szakos vagy akármilyen 
bulikra, hanem a kulturális és sport 
rendezvényekre is. Mi azt szeretnénk, 
ha profi rendezvényszervező cégek 
biztosítanák a megfelelő hátteret és 
velük kialakítva az értékrendet, köny-
nyen lebonyolítható legyen egy hall-
gatóbarát (programok és árak szint-
jén) rendezvény.

Kovács Fanni
elnök

ELTE TTK HÖK
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Tudósítás Tudósítás8 9Az atomoktól a csillagokig
Hogyan keletkeznek a villámok?

Mint már a nadrágszélben is írtam, gyerekkorom óta csodálom a 
villámokat, így amikor megtudtam, hogy előadás lesz a keletkezé-
sükről Az atomoktól a csillagokig sorozatban, ráadásul Jánosi Imre 
tartja, akinek a stílusát kimondottan szeretem, tudtam, hogy nekem 
erre el kell jönnöm.

Az előadás kezdetén a múlt heti 
Alkímia ma elején már megismert 
rendszerben hallgathattunk egy ven-
dégelőadót, aki ezúttal az idei fizikai 
Nobel-díjról beszélt egy kicsit, amit 
három japán (eredetileg villamosmér-
nök, a doktorijukat azonban már fizi-
kából írták) kutató kapott. Az előadó 
Vass László, a Percept Kft. igazgatója 
volt, ő vezetett be minket a LED-ek 
működési elvének alapjaiba.

Biztos vagyok benne, hogy már 
mindenki találkozott a LED-ekkel 
(light emitting diode), ha nem is vala-
mi fizika előadás vagy laborgyakorlat 
keretein belül, otthoni használatban 
vagy legalább a közlekedési lámpáknál 
biztosan. Működési elvük meglehető-
sen egyszerű: a különböző anyagok-
ban (alapesetben) eltérő mennyiségű 
elektron tud elmozdulni, ez határoz-
za meg, hogy szigetelő, vezető vagy 
félvezető anyagokról van szó. A fél-
vezető anyagok elektronjai már kis 
energiabefektetéssel a vezetési sávba 
noszogathatók, ezért ilyen különlege-
sek a szempontunkból.

Különböző „szennyezésekkel” irá-
nyítottan tudunk elektrontöbbletet és 
elektronhiányt kialakítani, ezeket meg-
felelően rétegelve a hiányok és többle-
tek találkoznak, így feszültség hatására 
az „elektronok belepottyannak a lyu-
kakba”, aminek köszönhetően energia 
szabadul fel foton formájában.

Persze valójában ennél sokkal 
bonyolultabb folyamatról van szó és 
a technológia sem egyszerű: nem trivi-
ális például, hogy az adott foton hogy 
jut ki onnan, hogy fénykeltésre felhasz-
nálhassuk, de az alapvető működési 
elv ez. A keletkező fotonok energiá-
ja határozza meg, hogy milyen színű 
fényt kapunk: ezért a piros LED-ek ter-
jedtek el leghamarabb, hiszen a vörös 
fény hullámhossza a legnagyobb, így 
annak a legkisebb az energiája.

Jelenleg fehér fényt kibocsátó LED-
et nem tudunk előállítani, csak egy apró 

trükkel juthatunk fehér fényhez: kék 
LED-ből sárga fénypor hozzáadásával 
kaphatunk fehér fényű diódát. A fény-
por egy különleges anyag, amely elnyeli 
a kék fényt (illetve annak egy részét) és 
sárgászöld fényként bocsátja ki magá-
ból. A LED-es fényforrások hatásfoka 
ma már lényegesen jobb, mint a hagyo-
mányos izzóké (csak hogy mindezt 
számokban is érzékelhessük: 180-200 
lumen/W, míg egy hagyományos izzó 
13 lumen/W hatásfokkal operál).

Érdekesség még, hogy a meleg 
fehér fényt kibocsátó LED-ek hatásfoka 
kicsit rosszabb hideg fényű társaiknál, 
viszont mivel az emberi szem ebben 
a hullámhossz-tartományban sokkal 
érzékenyebb, így kevesebb foton is 
fényesebb érzetet vált ki bennünk.

A meglehetősen hosszúra nyúlt 
– ám ugyanakkor legalább ennyire 
érdekes – bevezető után Jánosi Imre, 
egyetemünk dékánhelyettese vette át a 
szót, és elmondta, hogy bár rengetegen 
kutatják a villámokat, még ma sem ért-
jük őket teljesen.

Régen a villámokat Isten harag-
jának tartották, a világon mindenhol 
megvannak a villámok istenei, elég 
csak Zeuszra vagy Thorra gondolni.  
A XIX. század elején azonban a fiziku-
sok kezdték megismerni az elektromos-
ságot, kísérleteket végeztek töltésszét-
választással és az eredmények nagyon 
hasonlítottak a villámokra, így megin-
dult a terület tudományos kutatása.

1753-ban Benjamin Franklin elvé-
gezte híres kísérletét, amikor egy papír-
sárkánnyal vékony drótot engedett fel 
egy viharfelhőbe, töltést hozva ezzel 
le onnan. Ez volt az első dokumentált 
ilyen eset, amelyet több másik követett, 
sajnos nem mindegyik végződött bal-
esetmentesen.

A villámok detektálása fontos, 
ugyanis szépségük mellett komoly 
kockázati tényezőt jelentenek.

Ma már ez elég egyszerűen megy 
műholdakról optikailag, ám már 
az űrkorszak előtt létezett erre egy 
módszer: a villám intenzív rádióim-
pulzust kelt nagyon alacsony frek-
vencián, amely rendkívül lassan 
csillapodik a légkörben, ezért képes 
akár többször is megkerülni a földet 
(az ionoszféra és a földfelszín között 
rezonál). Ennek köszönhetően a vil-
lám lecsapásának pontos helyét akár 
már három, megfelelően elhelyezett 
antenna segítségével is meg lehet 
határozni (természetesen mindhá-
rom antennánál szinkronban, megle-
hetősen pontosan kell tudnunk időt 
mérni). Ma már a műholdas optikai 
érzékelés is széles körben elterjedt, 
hiszen a villámok 80-85%-a nem a 

földbe csap, hanem a felhőkben vagy 
felhők között történik és ezek detek-
tálásában a korábban leírt metódus 
meglehetősen rossz hatásfokkal telje-
sít. A villámok észlelését bárki élőben 
követheti a wwlln.net weblapon egy 
közel real-time villámtérképen. Érde-
mes rápillantani!

A villámok 80%-a trópusi övezet-
ben keletkezik – nyilvánvalóan, hiszen 
a feláramlás miatt ott a legmagasabb a 
zivatartevékenység. Egy másik megfi-
gyelhető érdekesség, hogy a villámtevé-
kenység a szárazföldek fölé koncentráló-
dik. Mindenhol a lokális 2 óra környékén 
figyelhető meg maximum.

A villámok keletkezésének alap 
oka ismert: a töltésmegosztás, ami 
az intenzív feláramlás miatt keletke-
zik, de ennek részleteire a tudomány 
mai állása szerint nem tudunk pon-
tos leírást adni, ugyanakkor jelenleg 
is intenzív kutatás zajlik a témában. 
Egyelőre csak annyit tudunk, hogy 
ha a feszültség eléri a kritikus, vagyis 
átütési feszültséget, megtörténik az 
elektromos kisülés.

Az oldalt található szürke keretes 
adatokból egy mindenképpen magya-
rázatra szorul, méghozzá a legalsó: a 
direkt villámcsapások áldozatainak 
aránya meglepően alacsony. Ennek 
oka a – fizikaórákról szintén ismerős 
– Skin-effektus, vagyis hogy váltóáram 
esetén minél magasabb a frekvencia, 
annál kevésbé hatol be a vezetőbe az 
áram, csak a drót felületén mozognak a 
töltések. Bár a villám valójában nem vál-
tóáram, rövid ideje miatt nagyon magas 
frekvenciás áramütésnek felel meg. 
Ennek köszönhetően felszíni bőrégést 
nagyon nagy valószínűséggel szenved 
az áldozat, de mélyebb szövetrétegeket 
jó eséllyel nem érint.

A legcsodálatosabb példa arra, 
hogy a villámcsapást túl lehet élni Roy 
Sullivan, egy amerikai parkőr (nem az 
ugrálós fajta), akit hétszer sújtott villám-
csapás. Mindezek után – az élet humor-
érzékét bizonyítva – végül szerelmi bána- 
tában lett öngyilkos 1983-ban.

A városi legenda szerint nem ez 
az egyetlen példa ilyesmire. Állítólag 
egy fickó, akibe élete során többször is 
sújtott az istenek haragja, halála után 
sem nyugodhatott békében: még a sír-
kövébe is belecsapott a villám. Biztosan 
dombtetőre temették vagy beépített 
villámhárítója volt.

Mint már korábban is említettük, a 
mérések egyelőre nem nagyon segíte-

nek megérteni a villámokat: a vizsgá-
latok során a villámcsapások gyakran 
fittyet hánynak az általunk felállított 
szabályokra. Emellett nagyon hasonló 
időjárási körülmények között nagyon 
nagy eltéréseket tapasztalunk a vil-
lámgyakoriságban, amit jelenleg nem 
tudunk megmagyarázni.

Egy másik, mostanában felfede-
zett érdekes jelenség, hogy a nagy ere-
jű villámkisülések környékén nagy 
energiájú gamma- és röntgensugár-
zás keletkezik, amelyeket műholdak-
kal tudunk detektálni. Egyelőre nem 
ismert, hogy az ehhez szükséges ener-
gia honnan származik.

Az egyetem kutatócsoportja 
sokat foglalkozott a témával, több 
kutatásuk is irányult arra, hogy job-
ban megértsük a villámokat. Az egyik 
ilyen során például a kozmikus kap-
csolatot vizsgálták: mindannyian jól 
tudjuk, hogy a földi mágneses térre 
nagy hatással van a napszél – vajon 
van hatása a villámokra? Elvégre 
is az elektromos és mágneses jelen-
ségek közeli rokonok, ráadásul az 
ionoszférában komoly áramokat 
generál a napsugárzás. Az elvégzett 
mérések, illetve az adatgyűjtés során 
azonban nem találtak összefüggést.

Ezután más irányba fordították a 
kutatást: vulkánkitörések, aeroszol-sűrű-
ség alapján próbáltak valami korrelációt 
találni, vizsgálták a NAO (észak ameri-
kai oszcilláció) és a villámok kapcsolatát, 
keresték a MODIS szárazsági indexek-
kel az összefüggést: egyik kutatás sem 
hozott egyértelmű eredményt.

Az előadás végén egy kérdés kap-
csán vetődött fel a gömbvillámok témája. 
Az előadó elmondta, hogy ezekről még 
kevesebbet tudunk, annak ellenére, hogy 
rengeteg feljegyzés érkezik róluk. Néhány 
centiméteres átmérőjűtől narancs méretű-
ig egészen gyakori, de megfigyeltek méte-
res nagyságúakat is. Különös trükkökre 
képesek, meglepően hosszú élettartamú-

ak. Az egyik legfrissebb elmélet szerint 
a kőzetekből származó szilíciumpárából 
álló ionizált gázgömbök alkothatják, de 
amíg ezt kísérlettel nem tudjuk igazolni, 
mindez csupán elmélet marad.

Az előadás után fizikai kísérleteket 
láthattunk, ezúttal természetesen a vil-
lámokkal, vagyis elektromos kisülések-
kel kapcsolatban. Az első egy hagyo-
mányos Van de Graaff-generátor volt, 
majd egy elektroszkóp és a „klasszi-
kus” plexirúd találkozását figyelhettük 
meg szellemes magyarázattal kísérve. 
Végül láthattunk szikrainduktort is, 
amely az igazi villámokhoz hasonlatos 
szikrákat produkált.

A következő Atomcsill előadásra már 
csak az őszi szünet után kerül sor novem-
ber 13-án, akkor egy hasonlóan érdekes 
témával, a kék lézerrel és az atomi felbontá-
sú elektronmikroszkóppal vár bennünket 
Pécz Béla, az MTA TTK Műszaki Fizikai 
és Anyagtudományi Intézet munkatársa.  
Ha tehetem, én biztosan ott fogok ülni a 
hallgatóságban.

Saáry Ákos

A villámlások adatai

átlagos áramerősség: ~30 kA (max 
~120 kA, pozitív töltésűnél 300 kA)
szállított töltés: ~15 C (a fenti adattal 
egybevetve látszik, hogy nagyon 
rövid idő alatt lezajlik)
energia: ~500 MJ (145 liter benzin!)
időtartam: 30 μs - 1 ms
átmérő: néhány cm
hosszúság: 3-5 km
gyakoriság: 40-50 villámcsapás/s
halálos áldozatok száma: 6000-
24000 / év (azért ilyen bizonytalan, 
mert a Föld jó részén nem pontosak 
az adatok)
halálozási ráta: 10-30%

További előadások

nov 13.                                   Pécz Béla:
A kék lézer anyaga az atomi felbon-
tású elektronmikroszkópban
nov. 27.                          Káli Szabolcs:
Agy a gépben – gép az agyban: az 
agykéreg működésének számító-
gépes modellezése
dec. 11.                           Csanád Máté:
A tudatlanság néha áldás – mek- 
kora a laborban létrehozott Ősrob-
banás?
jan. 15.                             Surján Péter:
Teller Ede ujjlenyomatai a moleku-
lafizikában
jan. 29.                            Gubicza Jenő:
Hibák kristályos anyagokban: 
hogyan keletkeznek és mire hasz- 
náljuk őket?
febr. 12.                          Belgya Tamás:
Meteorit-becsapódás és a Clovis 
kultúra eltűnése
febr. 26.                             Palla László:
Mágneses monopólusok?
márc. 12.                             Sótér Anna:
Mérlegen az antianyag
márc. 26.               Fröhlich Georgina:
Repül az elektron, ki tudja, hol áll 
meg, kit hogyan talál meg...
ápr. 16.                                Vigh Máté:
Golyók, labdák, korongok csalafinta 
mozgása



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

Megvan az ELTE TTK HÖK 2014-es képviselővá-

lasztásának végeredménye
A Nemzeti Felsőoktatási törvény és az ELTE 

TTK HÖK Alapszabály 46. § rendelkezése szerint a 

telejesidejű nappali képzésben résztvevők legalább 

25%-ának részvétele esetén érvényes a választás.  

A Választási Bizottság megállapította, hogy a válasz-

tás érvényes, hiszen ez az arány idén 28,33%. 

A szavazatok összesítése után előálló ered-

ményt az alábbi linken találjátok:

http://ttkhok.elte.hu/elte-ttk-hok-kepviselovalasztas-

2014-vegeredmeny

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 mostaná-

ban egyre nagyobb igény mutat-

kozott (a szerkesztők részéről) a 

rovat visszaállítására. A koncepció 

nagyon egyszerű: ha valamelyik 

előadáson valamely oktatód valami 

humorossal kápráztat el téged és 

hallgatótársaidat, ragadjatok jegy-

zetlapot és küldjétek be nekünk, 

hogy a következő számban 

megjelentethessük! A sziporká-

kat a foszerkeszto@ttkhok.elte.hu  

e-mailcímre várjuk! 
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Tudósítás Startup12 13Állati marketing
Az állatkert jelene és jövője

Október közepén, a Forum Corvinum szervezésében Dr. Persányi 
Miklós a Fővárosi Állat- és Növénykert Főigazgatója mesélt arról, 
hogyan is valósította meg gyermekkori álmát, miszerint hazánk 
egyik legnagyobb és legismertebb állatkertjének vezetője legyen. Az 
előadás során Simonyi Gábortól, az állatkert Kommunikációs Osz-
tályvezetőjétől megtudhattuk, miből is áll az állatkerti marketing.

Mióta az állatkert az 1800-as évek 
végén megnyitotta kapuit közel 100 
millió látogató sétált már át a bejárat 
monumentális kőelefántjai között. Az 
embereknek egyfajta szokásává vált, 
hogy legalább évente egyszer megláto-
gassák a Fővárosi Állatkertet. Ahogy az 
első időkben, ma is szülők ezrei viszik el 
csemetéjüket megismerkedni különféle 
állatfajokkal. Ez egy fajta állandóság, és 
emiatt az állatkert egyik fő célja, hogy ezt 
az állandóságot fenntartsa, ugyanakkor 
újabb érdekes programokkal várja az 
arra látogatókat. Az ott dolgozók a kifu-
tók eredeti esztétikumának megtartásá-
ra törekednek, akárcsak a zsiráfháznál, 
ami visszakapta régi pompáját. Emellett 
pedig igyekeznek a látogatókat olyas-
fajta élménynek kitenni, amit csak állat-
kertben tapasztalhatnak. Ahelyett, hogy, 
elsétálnánk a kifutók mellett, mint régen, 
megnézve az állatokat, elolvasva a nevü-
ket, majd továbbsétálni, akár egy múze-
umban; jelenleg a fő mottó az ember és 
az állatok közötti kontaktus megnövelé-
se. Ezt a szezonban minden fél órában 
négy különböző program garantálja.  
Az ott dolgozók a látogatók részvételé-
vel etetik meg az állatokat vagy egyes 
példányok például megsimogathatóak, 
mint a közkedvelt gyűrűsfarkú maki.

Természetesen az ember és 
állat kapcsolata nem csak ebből áll.  
A jelenlegi rohanó világban az egyszeri 
különleges élmény nem elég, egyfajta 
egyéniséget kell vinni minden ilyen 
alkalomba. Ilyennek számít például, 
ha örömteli hír érkezik az állatkertből: 
egy újabb példány született! A baby-
boom nem csupán az ott dolgozókat 
érinti, hanem a látogatókat is, hiszen 
mindenki kíváncsi az új jövevényekre.

Az új jövevények persze nem min-
dig születéshez vannak kötve. Az euró-
pai állatkertek között például van egy 
úgynevezett tenyésztési program, mely 
azt szolgálja, hogy a magányos állatker-
ti állatoknak párt találjanak egy másik 

állatkertből. Ilyenkor a pár egyik tagja a 
„másikhoz” utazik. Párkeresésen kívül 
az állatkertek között egyfajta csere-bere 
is jellemző. A budapesti állatkert reper-
toárjába például így került a brazil óriás-
vidra vagy az óriás sörényes hangyász.

Az állatkert maradék idejében elár-
vult, megmérgezett és különféle ször-
nyűségeket átélt állatokkal is foglalkozik. 
Évente körülbelül 1500 ilyen példány 
kerül az ott dolgozók óvó kezei közé.

A Fővárosi Állatkert természetesen 
nem csak az állatokból áll. Különféle kép-
zőművészeti elemekkel igyekszik elérni 
azt a hatást, hogy bizonyos kifutókon az 
állatok „származási helyére” képzeljük 
magunkat. A látogatókat mindemellett 
hívogatják még alkalmi kiállításokkal 
kortárs művészektől, éjszakai látogatá-
sokkal és állatkerti koncertekkel.

Marketing
Mit is rejt pontosan az állatkerti 

kommunikáció? Rendszerint, ahogy 
egy külső szemlélő is láthatja, a lehető 
legcukibb állatok kerülnek az óriáspla-
kátokra, amellyel azt üzenik a látoga-
tónak: gyere, less meg! Ilyen például 
az állatkert legutóbbi sztárja is, Asha, 
a kiselefánt, és az ő története, amelyet 
csaknem az egész ország ismer.

Asha Magyarország három leg-
ismertebb állata közé tartozik. A 
Facebook-on külön fiókkal rendelkezik, 
ami Twitterként működik és naponta 
többször is “bejelentkezik”, mindennapi 
tevékenységeit megosztva a világgal. A 
kiselefánt történetét egészen a születé-
séig vissza lehet tekerni, ami nemcsak a 
látogatóknak, hanem az állatkertnek is 
meglepetést okozott. Asha ugyanis május 
helyett februárban érkezett. Az állatkert 
örömében nyomban képeket is publikált 
az új jövevényről, ami elég kockázatos 
volt, hisz ez az első időkben még bármi 
megtörténhet, de azóta Asha már kész 
sztárrá lett az állatkert történetében. Fél év 
múlva ünnepli második születésnapját.

Asha híre mellett az állatkert igyek-
szik lépést tartani a rohanó világgal és 
a technikás kütyükkel. Így lett például 
nagy híre az „életmentő” medvének, aki a 
medencéjébe esett varjún próbált segíteni.

Az állatkert frappánsan a 2012-es 
választási zsongásból is kivette részét, 
sajátosan támogatva a maga program-
ját: „Válaszd az állatokat: jó program, 
szimpatikus képviselők”.

A jövő
Hová is tart az állatkert? Csak-

nem mindenki számára ismert, hogy a 
régi vidámpark területe, most az állat-
kert részét képezi, de talán az kevés-
bé köztudott, hogy mi a tervezet vele.  
Egy nagy állatkert helyett három 
különböző, összekapcsolódó attrakció 
létrehozása a cél. Állatkert, Mesepark, 
valamint a Pannon Park. De mit is takar-
nak a fedőnevek? A Pannon Parkban a 
tervek szerint egy óriási akvárium lesz, 
valamint megmutatja majd milyen volt  
Budapest 10 millió évvel ezelőtt. A kon-
cepció szerint ennek középpontjában 
egy úgynevezett biodóm lenne, melyben 
szubtrópusi állat- és növényvilág várná 
a látogatókat. A Meseparkban pedig a 
mesékből ismerős állatokkal találkoz-
hatunk majd. A három attrakció összes-
ségében egy hagyományos kulturális 
és pihenőzónaként üzemelne oktatási 
és szabadidős lehetőséggel. A tervek 
szerint 2015-re elkészülhet a Mesepark, 
2018-ra pedig az egész koncepció.

Alighanem most és a jövőben is 
meg kell látogatni az állatkertet, mert 
mindig lesz, amivel lenyűgöz, és  
amiért érdemes választani.

Lora

Miles Davis, a tevék és kapcsolatuk a startupokkal
Innotrends Hungary 2014 – Nemzetközi konferencia és kiállítás

Október 15-én és 16-án látogathattunk ki az Akváriumban megrendezett legutóbbi startupos ese-
ményre. A Nemzeti Innovációs Hivatal által összegründolt esemény igen jól sikerült, amellett hogy a 
kis cégekkel is kényelmesen el lehetett beszélgetni, remek előadások is voltak, ahol Egyetemünkről 
Vicsek Tamást is meg lehetett hallgatni.

Hogy miért érdemes ellátogatni 
startup-eseményekre TTK-s hallga-
tóként? Először is talán azért, mert 
remek emberekkel lehet megismer-
kedni, nagyon könnyen, hiszen ezek-
nek pont ez az egyik célja. Sokat 
hallani arról, hogy milyen fontos a 
kapcsolati háló az elhelyezkedésben, 
a karrierépítésben és ha nem is ilyen 
okokból látogatunk ki, hanem eset-
leg érdeklődés vagy akár unaloműzés 
céljából, akkor sem fogjuk megbánni, 
hiszen pár perc után a mi fejünkben 
is elkezd majd zsizsegni egy ötlet és 
ehhez az ötlethez kereshetünk társa-
kat is további ilyen eseményeken.

Másodsorban azért éri meg kiláto-
gatni, főleg az olyan nagyobb szabású 
eseményekre, mint amilyen ez is volt, 
mert nagyon könnyen összefuthatunk 
ismerősökkel akár ELTE-sekkel, akár 
– ezen belül – TTK-sokkal. Én sem 
úsztam meg ezt a részét – szerencsé-
re – hiszen amellett, hogy elsuhant 
mellettem Sík Andris, aminek mindig 
örülök, amellett találkoztam a tavalyi 
startupos rovat egyik interjúalanyá-
val, Ferenczi Attilával, aki az Ökuka 
formáció egyik alapítója, a KKlub egy-
kori aktív személyisége. Sőt kiderült, 
hogy az egyik TáTK-os ismerősöm 
pont náluk segít be sales-esként. Ha 
még mostanra sem ugrott volna be 
az akkori címlapunk, akkor viszont 
segítek, az Ökuka első generációiba 
gyűjthetjük szelektíven a hulladékot 
az Egyetemen is. De ott volt még a 
kiállítók közt a SBrick, akik közül az 

egyik kommunikációért felelős tagot 
ismerem, az ELTE Piac Facebook-
csoport miatt ismerkedtem meg vele, 
egyébként ő is ELTE-s.

Tehát ne gondoljuk azt, hogy csak 
infósok, pénzügyesek meg kreatívok 
kellenek egy-egy startup összeraká-
sához, rengeteg ilyen csapat olyan 
témákkal foglalkozik, mint mi TTK-
sok, így bátran gondolkodhatunk mi 
is ilyen lehetőségekben.

Innováció és hálózatosodás
Ezt a címet viselte az a szekció-

beszélgetés, amire volt időm beülni, 
viszont nagyon örültem annak, hogy 
ezt választottam, mert ez is jó példa 
volt arra, hogy mennyire sokrétű és 
mennyire nem áll távol ez a típusú 
gondolkodás és téma tőlünk sem.

A címből is sejthetjük, hogy háló-
zatokról volt szó az előadásokon, 
amiknek az előadóit a keretes rész-
ben olvashatjátok. Az első előadó 
Dr. Vedres Balázs volt, aki arról tar-
tott előadást, hogy egy közösségnek 
nehéz jól innoválnia, mégpedig azért, 
mert egyrészt az embereknek olyan 
emberekkel vannak kapcsolataik, akik 
hasonlóak hozzájuk, ez a hasonlóság 
pedig hátrányként jelentkezik, ha 
innovációról van szó.

Diverzitásra van szükség, ez pedig 
a gyakorlatban sokkal nehezebben 
megvalósítható, mint gondolnánk. 
Rávilágított, hogy a különböző szer-
vezetek kapcsolati hálói mennyire 
determinálhatják a cég sikerességét 

pusztán azért, mert az adott – klasz-
szikus – szervezeti felépítés mennyire 
nem segíti a megújulást, a cégen belüli 
kommunikációt csökkentve annak a 
rugalmasságát a piaci igényekhez. 

Miles Davis: Kind of Blue világhírű 
és elismert jazz albumát és magát a 
zenekart hozta fel példának. Az albu-
mot mindössze két nap alatt vették fel, 
azonban az azt megelőző hat hónap-
ban rengeteg sessiont játszott a zenekar 
együtt, külön és különböző más felál-
lásokban. Emellett az albumon szerep-
lő zenészek kapcsolati hálózata sem 
volt szokványos. Végül pedig elárulta 
a megoldást is, miszerint kis, kohezív 
csapatokra van szükség, de ezek legye-
nek átfedőek és eltérő tudásúak.

Sági György előadása már a kap-
csolatok milyenségébe és összefüggé-
seire világított rá, illetve az innovációk 
sokrétűségéről szólt. A golyóstollat 
hozta példának, amiről egy anekdo-
tát mesélt el, miszerint a megalkotá-
sának az ötletét egy bőrlabda adta, 
amely átgurult egy sáros pocsolyán. 
De – mint mondta – ehhez informá-
cióáramlásra van szükség, ami viszont 
sokszor nincs meg. Ezek a problémák 
megjelennek a szervezetek vizsgálata-
kor, adott mintákat rajzolnak ki, amik 
könnyen észrevehetőek, viszont sokkal 
nehezebben javíthatóak.

Szokolay Örs a városok hálózatá-
ról tartott előadást, aminek mondanom 
sem kell, hogy nagyon örültem, hiszen 
jó példa volt ez is arra, hogy miért éri 
meg föcisként is eljönni egy ilyen ese-
ményre.

Felhívta a közönség figyelmét arra, 
hogy a városfejlesztők nem tudják 
követni azt a dinamizmust, amellyel 
a városok nőnek és amilyen igények 
felmerülnek a lakók felől. Hiszen az 
elmúlt 3 ezer év alatt építettük fel azo-
kat a városokat, amik ma több, mint 
3 milliárd ember számára nyújtanak 
otthont és a következő 20 évben körül-
belül ugyanennyit kell építenünk.

Törceee
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Tollas barátok vagy ellenségek?

A tél közeledtével madáretetőt építünk, magkeveréket vásá-
rolunk és reménykedve várjuk a cinegéket. A nagyvárosokban 
galambriasztó tüskéket szereltetünk az ablakpárkányokra, ingerül-
ten elhessegetjük az éhes verebeket a buszmegállóban és szidjuk 
a falunkon kopogó harkályokat. De mit szólnak ehhez a madarak?

Magasról tojnak ránk! De szó sze-
rint. A galambok unottan üldögélnek 
a házak tetején, a szarkák lelkesen fel-
túrják a szemetesek tartalmát, a varjak 
pedig frászt hoznak ránk horrorfilmbe 
illő károgásukkal. A városokban velünk 
élő madarak témakörét két oldalról is 
megközelíthetjük. Az első alapján sajnál-
kozva csóváljuk fejünket: szegény mada-
rak, fogtuk a természetes élőhelyüket, 
lebetonoztuk és plázákat építettünk rá. 
Ez persze teljes mértékben igaz, senki 
sem vonhatja kétségbe, hogy az emberi 
tevékenységek mennyivel csökkentették 
a zöldterületeket, ezzel számottevő kárt 
okozva növény- és állatvilágunknak 
egyaránt. Szánakozva tekintünk a szür-
ke betonon ugráló verebekre, hiszen ők 
nem erre vállalkoztak…

A szakértők azonban rámutatnak 
azokra a dolgokra, amelyek nekünk 
nem tűnnek fel: a madarak tudatosan 
használják településeinket. Tudják, 
hogy egy városban több a táplálék, 
esetleg a búvóhely is, melegebb van 
és kevesebb a potenciális ragadozó. 
Számtalan faj költözik be hozzánk 
évről évre és mindnek megvan a maga 
kis trükkje, amivel csodásan kihasznál-
hatja új életterét.

A lakótelep rémei
A városokban repkedő, mindent 

összepiszkító parlagi galambok a háziga-
lambok újra elvadult egyedeiből alakul-
tak ki. Szinte mindenhol megtalálhatóak, 
főleg nagyvárosainkban élnek tömege-
sen. Komoly veszélyforrást jelentenek, 
mivel betegségeket terjeszthetnek. Töké-
letesen alkalmazkodtak a városi élet-
módhoz; ennek extrém esete, hogy Lon-
donban megtanulták használni a metrót. 
Előfordulhat, hogy egy galamb véletlenül 
berepül a szerelvénybe, de a dokumentá-
ciók alapján itt nem ez történik. A galam-
bok teljes nyugalommal „felszállnak” az 
egyik megállóban, türelmesen járkálnak 
fel-alá az utazás alatt, majd a nekik tetsző 
állomásnál kitipegnek az ajtón.

A házi veréb és a feketerigó kevés-
bé problémás; a rigók énekére kelni 
kimondottan kellemes – leszámítva, 
hogy leginkább nyáron hallatják hang-
jukat, pirkadatkor. Az egyre jobban 
elterjedő szarkák már más kategóriába 
tartoznak: sokan nem kedvelik őket, 
mivel kifejezetten hangosak, és tényleg 
módszeresen „átnézik” szemetesünk 
tartalmát, finom falatok után kutat-
va. A „kukázás” a varjakra is jellem-
ző. Hazánkban a dolmányos varjú az 
elterjedt, de egy-két vetési varjúval is 
találkozhatunk, melyet gyakran össze-
kevernek a hollóval, amely szintén rit-
ka, nagy testű madarunk. A varjúfélék 
közül a szajkó és a csóka is képviselteti 
magát nálunk, még a fővárosba is beté-
vednek. Nagy csapatokban a dolmá-
nyos varjak lepik el közterületeinket és 
sajnos egy részük nálunk marad nyár-
ra is; károgásukat hallani kifejezetten 
elszomorító egy forró nyári napon.

Borsot törnek a panelházak lakó-
inak orra alá a harkályok, amelyek az 
elmúlt pár évben jelentek meg városa- 
inkban. A lakóépületek szigetelését ron-
gáló madarak komoly károkat okoznak 
– erős csőrükkel könnyedén megbontják 
a hungarocellt. Az etológusok szerint 
táplálékkeresés vagy odúkészítés lehet 
a céljuk. Az anyagi káron kívül nem 
szabad elfelejteni, hogy a harkályok 
kopogtatása nagyon hangos: csendhá-
borítóként is utalnak rájuk.

Szinte hagyománynak számít, 
hogy télen a baglyok tömegesen behú-
zódnak a városokba. Leggyakrabban 
erdei fülesbaglyokkal találkozhatunk 

– fiókáik nyáron hangos füttyel hívják 
szüleiket, ami miatt nem túl közked-
veltek  –, de macskabagoly, gyöngyba-
goly vagy kuvik is befészkelheti magát 
padlásunkra.

A békés vendégek
Vidéken, ahogy mondani szokás, 

nyugodtabb az élet. Persze problé-
mák mindenhol akadnak, sok madár 
előszeretettel csipeget a termésekből 
– legismertebb és legbosszantóbb 
képviselőjük a seregély. A pöttyös kis 
madár hatalmas felhőkben szállja meg 
a vidéket, feldézsmálva mindent, ami 
az útjába kerül. Nagy-Britanniában 
komoly problémát okoznak, mert 
hatalmas csapatokban vészelik át a 
tél leghidegebb heteit a városokban; 
mivel akár több ezer madárról van 
szó, ürülékük is jelentős mennyisé-
gű, amely nemcsak a fákat károsítja, 
hanem a lakosságra is veszélyes.

Többnyire veszélytelen, állan-
dó madaraink a cinegefélék család-
jának képviselői. Szinte mindenhol 
találkozhatunk a kék-sárga színeze-
tű kékcinegével vagy a fekete fejű, 
fehér arcfoltú széncinegével. Mindkét 
faj téli etetőink gyakori vendége és 
igencsak cseles kis madarak. Ha túl 
zsúfolt az etető, a cinege vészjelzést 
ad le, mire a többi madár szétrepül 
– hiszen ragadozóra számítanak –, a 
kis cinke pedig zavartalanul lakmá-
rozhat. A londoni kékcinegék híres 
mutatványa, hogy fel tudják bontani 
a tejesüvegek fedőfóliáját.

Vízhez kötött életmódú madara-
ink is beköltözhetnek a városba: nem 
egyszer jelentettek már tetőkön, erké-
lyeken fészkelő tőkés récéket vagy ker-
ti tavacska partján álldogáló szürke 
gémet. A sirályok álló- és folyóvizeink 
közelében is előfordulnak; gondoljunk 
csak a pesti és budai rakpartokon üldö-
gélő dankasirályokra.

Aki teheti, segíti madaraink átte-
lelését etetők kihelyezésével. Nyáron 
egy lapos, vízzel teli edény nemcsak 
itatóként, hanem fürdetőként is funk-
cionálhat. Sajnos azonban sokan kife-
jezetten agresszíven lépnek fel mada-
raink ellen: a madárijesztő kora elmúlt, 
helyét fémtüskék, elektromos és ultra-
hangos készülékek vették át. Ha feltét-
lenül szükséges, használjunk madár-
riasztó szalagot, akasszunk ki zörgő 
tárgyakat, műmadarakat – a lényeg, 
hogy ne bántsuk őket.

Polyák Katalin

Van-e okuk aggódni a finneknek?
Az Apple hadat üzent Finnországnak

Persze szó sincs arról, hogy egy cég katonai lépéseket tett volna 
egy állammal szemben, csupán csak arról, hogy az Apple termékei 
hogyan fektetik két vállra a finnek két legjövedelmezőbb export-
cikkét, a papírt és a Nokiát – legalábbis találkozhattatok ilyen cik-
kekkel nem olyan rég a neten, a dolog viszont ennél árnyaltabb, így 
összeszedtem pár dolgot ezzel kapcsolatban.

Az egész sztori nem ért túl sokat 
se a hazai médiának, se a külföldinek. 
Nagyjából pont ugyanarról is szóltak: az 
Apple két vállra fekteti a finn gazdasá-
got. Egyrészt az okostelefonok csökken-
tik a klasszikus könyv- és újságkiadás 
összvolumenét, így csökkentve a papír-
felhasználást, másrészt szintén ezek az 
eszközök nem tettek túl jót a Nokiának 
sem, amely a 90-es évek végén és a 2000-
es évek elején uralta a mobilpiacot.

Nos a finnek a hatodik legnagyobb 
papírelőállítók a világon, de az ipar 
az ország gazdaságában ennél jóval 
nagyobb súllyal szerepel, sőt a leg-
nagyobb papíripari cégek is a finnek 
birtokában vannak. Az egy főre jutó 
papírelőállítás tekintetében világelsők.

A Nokiáról már mindenki sokkal 
többet tud, mindenkinek volt már egy 
Nokia telefonja az élete során, de erről 
majd később.

Finn oktatási rendszer
Tavaly jelent meg rengeteg cikk a 

hazai sajtóban a témával kapcsolatban, 
sőt mi is írtunk róla a Nyúz-ban (47. 
félévfolyam 4. szám). Egy évvel ezelőtt 
a Klebersberg Központ és a közoktatás 

átalakítása kapcsán írtak Pasi Sahlberg: 
A finn példa című könyvéről, illetve 
arról, hogy az elmúlt 40-50 évet északi 
rokonaink arra szánták, hogy megre-
formálják az oktatásukat. Ezt követ-
kezetesen éveken és kormányokon át 
végezték az eredménye pedig egy, a 
mai elvárásokhoz jobban illeszkedő 
oktatáspolitika, amiben a legjobb hall-
gatókból elismert és megbecsült taná-
rok válnak, akik motiváltak és nyugodt 
körülmények között tudják a legjobbat 
kihozni a tanulóikból.

Sokkal kevésbé a tudásanyag 
direkt átadása a célja az ottani oktatási 
rendszernek, mint inkább a képességek 
valódi kialakítása és fejlesztése, hiszen 
ma már olyan gyorsan változik min-
den… de ezt ti is hallottátok már. Akit 
érdekel bővebben a téma, könnyen 
utánaolvashat a neten: Paradoxes of 
educational improvement: The Finnish 
experience.

A Nokia
A Nokiáról már kevesebben tudják 

azt, hogy nem a mobiliparban kezdte 
az ipart. A történet 1865-ben kezdő-
dik és a cikkekben is említett papír-

gyártással folytatódik, hiszen Frederik 
Idestam Tampere város közelében léte-
sítette az első papírmalmát, majd egy 
másodikat is Nokia városkához közel, 
a Nokianvirta folyón. Ezt követően Leo 
Mechelinnel átalakították a céget és 
elnevezték Nokia Company-nak, majd 
a villamos áram termeléstől, a kau-
csuk és gumiiparon keresztül jutottak 
el a telefonok, kábelek és elektromos 
berendezések gyártásáig, ahonnan már 
tényleg csak egy ugrás volt a mobiltele-
fonok gyártása, persze csak az 1990-es 
években.

A ma ismert Nokia, 1992-ben, 
jött létre Nokia Telecommunications 
néven. Az oly sokak számára ismerős 
3310-esből és a 3330-asból a cég össze-
sen 126 millió darabot adott el 2006-ig 
amikor beszüntették a forgalmazását.

A Nokia, ahogy más akkori nagy 
gyártók sem voltak képesek követni az 
Apple által kialakított okostelefon-kon-
cepciót, ezért lemaradtak és csak évek 
múltán jöttek ki ilyen modellekkel, 
ezalatt viszont az újgerenációs mobil-
gyártók már behozhatatlan előnyre 
tettek szert. Nagyjából ez vezetett oda, 
hogy a Microsoft felvásárolta a céget.

Rovio
A céget névről nem is tudom, 

hányan ismerik, talán csak azok, akik 
akkor is figyelnek a telefonunkra, ami-
kor elindítják az Angry Birds valame-
lyik játékát a sok, a nagyon sok közül. 

Nyílván nem véletlen, hiszen a 
játékokat a Rovio készíti és az sem 
véletlen, hogy egy Finnországról szóló 
cikkben szerepel.

Nyilván nem csak az oktatási rend-
szernek köszönhetően sikerült, mind-
azonáltal jól jelzi azt, hogy a finneknél 
kezd felnőni egy új generáció, akik már 
nem a Nokiánál dolgoznak, hanem 
önállóak, ötleteik vannak és tudják is, 
hogyan valósítsák meg azokat.

A Rovióhoz hasonló cégek per-
sze nem jöhettek volna létre a Nokia 
nélkül, hiszen az adta meg az alapot 
ezekhez az innováción alapuló, tech-
nológiával és fejlesztéssel foglalkozó 
cégeknek.

És nem kell amiatt sem aggódni, 
hogy a Rovio nem termelne eleget a 
finn gazdaságnak, hiszen a több mint 
250 millió felhasználójuk közül 75 
millió rendszeresen fizet azért, hogy 
különböző előnyökhöz jusson malac-
gyilkolásban.

TörceeeFREEMIUM FIZETÉSI MODELLBEN A FIZETŐS FELHASZNÁLÓK SZÁMA
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A 2012–2014 közötti magyar film-
alkotások bemutatója

Október 13. és 19. között a Cinema City MOM Park mozijában 
került megrendezésre az első Magyar Filmhét. Erről az eseményről 
olvashattok most a saját élményeim fényében.

Ebben az évben kezdtem belefolyni 
a Nyúz életébe, és máris egy ilyen neves 
eseményen vehettem részt mint a sajtó 
egyik embere. Azért egy kis szerencse 
is hozzájárult, hogy én is a „kiválasztot-
tak” között szerepeljek, nem az ügyes-
ségem és a szupererőm volt szükséges, 
de azért kellőképpen különlegesnek 
éreztem magamat tőle.

Magáról a rendezvényről: A Magyar 
Filmhét célja, hogy a nagyközönség és 
a filmszakma képviselői megismerhes-
sék a 2012-2014 között bemutatott vagy 
bemutatásra kerülő filmalkotásokat.  
Az egy hétig tartó eseményen nagyjáték-
filmek, tévéfilmek, dokumentumfilmek, 
kisjátékfilmek, animációk és ismeretter-
jesztő filmek egyaránt vetítésre kerülnek. 
Az elmúlt három év magyar filmplakát-
jaiból ismét volt Plakátkiállítás a Cinema 
City MOM Parkban. A bejegyzés alatt 
álló Magyar Filmakadémia Egyesület 
tagjai a Filmhéten megtekinthetik az 
elmúlt három év filmtermését és jövő 
januárban titkos szavazással jelölhetik a 
Magyar Filmdíjakra a szakma legjobb-
jait. A Filmakadémia tagjai lehetőséget 
kapnak arra, hogy a Filmhetet követően 
minden, 2014. december 31-ig moziban 
vagy televízióban bemutatásra kerülő 
alkotást is megnézzenek.

Saját tapasztalataim az eseményről: 
Mint ahogy már írtam, először nagyon 
izgatott lettem, hogy mehetek hivatalos 
újságíróként a programokra. Előre meg-
néztem a filmlistát és a rövid leírások 
alapján kiválasztottam, hogy melyeket 
szeretném megnézni. A regisztrációra 
és előzetes jegyfoglalásra már a nyitás 
időpontjára oda mentem, hogy az elsők 
között legyen helyem. Azután elképzel-
tem, hogy mennyire különleges és meg-
ismételhetetlen dolgok fognak történni, 
ahogyan majd a sok „kolléga” között 
fontoskodom és kritizálom a filmeket. 
A Filmhét arra is egy remek alkalom, 
hogy az ismereteimet növeljem – mert 
be kell látnom, nem sok magyar fil-
met nézek. Eléggé kritikus vagyok az 
ismertebb magyar filmekkel kapcsolat-

ban, mert sokszor erőltetettnek vélem 
a poénokat vagy gyenge minőségűnek 
érzem a színészi játékot. Ám kellemesen  
kellett csalódnom. Több rövid játékfilmet is  
láttam, amik kifejezetten tetszettek ezek-
ből a szempontokból is. Az meg egy plusz 
piros pont volt, hogy gyönyörű budapesti 
felvételeket láttam viszont a vásznon.

A hangulat nem olyan volt, mint 
egy Oscar-díj átadó vörös szőnyeggel 
és vakuk villogásával (nem bántam vol-
na, ha koktélruhában pezsgőzés lenne a 
ráhangolódás az előtérben). Nagyon sok 
filmet vetítettek egymás után, több külön-
böző teremben, így én csak egy porszem 
voltam a sivatagban, egy hangya a sok 
közül a bolyban. Persze azért egyáltalán 
nem volt rossz, a szokásos tökéletes pat-
togatott kukorica illata terjengett, puffok 
várták a megfáradt újságírókat és még 
élőzene is volt! Egyik vetítés után nyug-
tató gitárzene fogadott, ami tökéletesen 
illett a puffos-beszélgetős hangulathoz. 
Nagyon kellemes volt az egész, szerintem 
pont ennyi kellett, se több, se kevesebb. 

Rengeteg program volt, de az egye-
tem és egyéb elfoglaltságok miatt szű-
kítenem kellett a kört, hogy melyikre 
megyek el. Végül amiket megnéztem: 

Dokumentumfilmek: Hangjegye-
sek; Kényszerszinglik.

Kisjátékfilmek: Én ma anyámnál 
alszom; 180/100; Én is téged, nagyon; 
Amit gondolok az egészről; Cafékör.

Amiket még meg fogok nézni: 
Nekem Budapest; Nejem, nőm, csajom.

Mindenkinek ajánlanám, hogy 
nézzétek meg, milyen filmeket vetí-
tettek. Szerintem érdemes ezek közül 
megnézni jó párat, hogy lássuk, tény-
leg lehet jó magyar filmet készíteni!  
Nem csak azok vannak, amiket a tévében 
és moziban is bárki megnézhet. Ráadá-
sul itt sok olyannal találkoztam, amelyek 
témája elgondolkodtat és nem csak arra 
jó, hogy kikapcsoljam az agyamat este 
alvás előtt. Összességében örülök, hogy 
ezt az oldalát is láttam a filmeknek és 
ilyen élményben lehetett részem.

Resch Bori

A beavatott
Általános iskolás koromban kife-

jezetten nehezen lehetett rávenni az 
olvasásra. Anyukámnak mindig ígérni 
kellett valamit cserébe, hogy olvassak.  
Ez a gimnázium évei alatt megváltozott, 
ugyanis olyan kötelező olvasmányo-
kat kaptunk nyárra és az év folyamán 
egyaránt, hogy egyiket letettem és már 
a kezemben volt a következő. Ekkor 
jöttem rá, hogy a szívemhez legkö-
zelebb a kicsit földtől elrugaszkodott 
könyvek állnak. Nem kell más univer-
zumban játszódnia, a lényeg, hogy ne 
legyen hétköznapi. A beavatott pedig 
minden vágyamat teljesíti.  A könyv  
(és a film is) a jövőbe repít minket, 
ahol az emberi társadalmat öt külön-
böző csoportra osztják az emberek-
ben lakozó személyiség alapján. Úgy 
gondolják, hogy ha mindenki abban a 

csoportban van, ahová igazán tartozik, 
akkor ezzel megelőznek mindenféle 
konfliktust. Az öt kategória: Műveltek,  
Bátrak, Őszinték, Önfeláldozók és végül 
a Barátságosak. Szépen bemutatnak 
minden csoportot, felvázolva a tulaj-
donságokat, amikkel rendelkezni kell 
egy-egy kategóriában. Itt már elgondol-
kodtam, hogy én vajon melyik csoport-
ba kerülnék, ha nálunk is ezen múlna 
a dolog. Véleményem szerint nem jó, 
ha az embert simán be tudják sorolni 
egy adott csoportba. Nem lehet valaki 
csupa jóság, esetleg teljesen önzetlen 
vagy velejéig romlott. Szerintem ilyen 
emberek, ha léteznek is, nagyon keve-
sen vannak, de a könyvben elméletileg 
ilyen egyszerű a döntés. Vagy mégsem?  
Mi értelme lenne egy könyvnek, ami 
konfliktus nélküli, boldog világot mutat 
be, mindenféle izgalom nélkül? Ezt az 
író is belátta, így megalkotta azokat a 

karaktereket, akik mindegyik és egyik 
csoportba se illenek. Ilyenek az Elfaj-
zottak. Ezzel kezdődik a kalamajka. 
A főszereplő lány ugyanis a hatodik, 
elhallgatott csoportba tartozik, így min-
den mozdulatára figyelnie kell, nehogy 
lebukjon, hiszen akkor vége az életének. 
Problémája természetesen akad bőven 
és pont ez a jó a könyvben, hogy teljesen 
bele tudjuk magunkat élni a szerepébe. 
Együtt izgultam végig vele a kiképzés-
ről szóló leírásokat vagy éppen a kicsit 
romantikusabb részeket.

Köszönetet kell mondanom a 
film készítőinek, mert nélkülük nem 
került volna kezembe az első része a 
trilógiának. Aki látta a filmet azért, 
aki nem, azért olvassa el a könyvet.  
A moziverzió sok helyen eltér a könyv-
től, de utóbbit még mindig sokkal izgal-
masabbnak gondolom. Jó olvasást!

Bori

Trendérzékeny perecek
Bite Bakery Café

Számomra eddig a színházi előadások között elmajszolt sajtos 
vagy napraforgómagos perecek jelentették a választékot. Amikor 
azonban betévedtem a körút egyik legforgalmasabb helyén található 
Bite-ba, elállt a szavam. Mit nekik a sima sajtos perec…

Ahogy a bevezetőben írtam a kör-
úton, azon belül is a Nyugatinál talál-
ható a kávézó, szóval busszal, metróval, 
villamossal vagy akár gyalog is könnyen 
elérhető. Épp ez volt a cél, egy olyan 
forgalmas helyet találni, ahol napon-
ta több ezer ember fordul meg, hiszen 
valljuk be, hogy egy héten egyszer leg-
alább a vonatállomás környékén járunk.  
Az ötlet be is jött, a tavaly februári 
nyitást követő hónapban több mint 
10000-en fordultak meg az újdonság-
nak számító helyen. Annyira tetszett 
mindenkinek, hogy még ugyanazon 
az év májusában megnyitották máso-
dik boltjukat az Astoriánál, ami kicsit 
más, mint a Nyugatinál levő, hiszen ez 
inkább söröző, mint kávézó. A helyszín 
szintén forgalmas, annyival megspé-
kelve, hogy egyetemisták tömkelege 
fordul meg ott nap, mint nap. Ezzel a 
sornak még nincsen vége, hiszen az 
utóbbi időben még egy mozgó pékség 
is a kis család tagja lett. De hogy lehet 
az, hogy sima mezei perecekkel sike-
rült a helynek levenni az embereket a 

lábukról? A válasz egyszerű. A sajtos és 
magos perecen kívül, sós, kolbászos és 
baconös finomságok is várják az odalá-
togatókat. Az ízvilágot pedig többféle 
szósszal teszik még különlegesebbé.  
A feltéttől függően 350-450 forint között 
változik a perecek ára, ennél olcsóbban 
a mekiben se jutunk hozzá egy ham-
burgerhez. Desszertnek pedig a több-
féle tekercs (mezei nevén csiga) közül 
lehet válogatni. Kakaós, fahéjas vagy 
mogyorós finomsággal kényeztethetjük 
magunkat kedvünktől függően. Ez volt 
az alapötlet, de ma már többfajta pite 
(sonkás-parajos, körtés-gorgonzolás, 
rikottás-szárított paradicsomos), szend-
vics és hotdog is vár mindenkit. 

Ha már café, ahogy a neve is mond-
ja, akkor természetesen mindenféle 
kávé-, kakaó- és teakínálat is van. A meg-
szokott cappuccino és latte mellett olyan 
különlegességek is vannak, mint a forró 
limondé vagy a gesztenye cappuccino, 
dupla kakaó vagy a hot chai latte.  
Az étlap elolvasása után az első gondola-
tom az volt, hogy ha lehetne, akkor egész 

délután itt ülnék és szépen végigkóstol-
nék mindent, de az élet sajnos nem ilyen 
kegyes, így biztos hosszabb időbe fog 
telni, míg mindent kipróbálok.

A finomságok azonban a sikeres 
vállalkozás egyik fele csupán. Nagyon 
sok múlik azon, hogy milyen a kiszol-
gálás és a kávézónak egyben a meg-
jelenése. A pékség színei letisztultak, 
semmi csicsa és ez a nemes egyszerű-
ség magával ragadó. A kiszolgálásra 
senkinek egy szava se lehet, mindenki 
nagyon kedves, barátságos. A legjobb 
az egészben, hogy a legtöbb alkalma-
zott diák, szóval egyetem, főiskola 
vagyis tanulás mellett dolgozik, ami 
szerintem becsülendő.

Szóval, aki hagyományos ízekre 
vágyik, egy kicsit másképp, minden-
képp keresse fel a Bite valamelyik állo-
mását. Fogyókúrázók figyelmébe nem 
ajánlom, hiszen szénhidrát és cukor 
van bőven, bár én úgy vagyok vele, 
hogy egyszer lehet csalni és ebben az 
esetben meg is éri! Jó étvágyat!

Bori

A cikkek sorsa
Az élet néha nem épp úgy alakul, 

ahogy várnánk. Vannak véletlenek, 
előre nem tudható események, amik 
miatt összes korábbi számításunk 
egyszerűen tovaszáll. Egészen mesz-
sze, a város fölé. A szél süvítésére 
pedig, mintha csak menekülnének, 
velünk ellentétes irányba ellebegnek 
a hegyek felé. Ekképp esett velem is, 
pontosan így, szóról szóra. Sajnos, 
pont aznapi legbecsesebb kincse-
met érte a baleset, a nagy nehezen 
összekapart cikkemet. Nem lehet mit 
tenni. Az ősz eljött és pont egy nagy 
széllökésével tudatta velem, kirán-
gatva kezemből irományom. A Petőfi 
hídon történt. Délelőtt, amikor az 
egyetemre siettem. Fejben, a sorok 
olvasása közben még azon tana-
kodtam, miként csempészhetném 
be a loviba a kávémat, hogy amel-
lett kellemesen, az órám előtt, időre 
begépelhessem és elküldhessem a 
rövidke kis szöveget. De az időjá-
rás keresztülhúzta számításaimat. 
Szép remények, naiv gondolatok. 
Mit csináljak most veled, mondd? 
Átgondolva, csaknem minden szóra 
emlékeztem. Nem volt más dolgom, 
mint a meglepő esemény hatására 
magamban tartani és nem elfelejte-
ni egy gép bekapcsolásáig a papír-
ra vetett gondolatokat. Első mon-
dat, második… és a vége, a lezárás. 
Kötőszavak, frappáns szóhasználat, 
és kinyitottam az ajtót. IK-s jelszó, 
belépés, drive, üres lap. Üres lap.  
A cikkek sorsa – gépeltem. Enter. 
Első mondat… De nem jutott eszem-
be, csupán az, miképp mondott 
nekem búcsút a papiros. Esküszöm, 
utólag úgy rémlett még be is muta-
tott a kis mocsok, mielőtt még tova-
szállt, el tőlem, messze, a Duna ívét 
követve.

Lora

Írj te is Négyeshatost!

Szeretnéd nyomtatásban látni 
saját írásodat? Küldd el nekünk 
a foszerkeszto@ttkhok.elte.hu  
e-mail címre Négyeshatos tár-
gyú levélben, minimum 1700, 
maximum 2000 karakter terje-
delemben, és a következő szá-
mok egyikébe bekerülhet!
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Belszíni fejtés & Sorozatlövő Mozizóna18 19Én is téged, nagyon
A Magyar Filmhét (amely ren-

dezvényről olvashattok az újság-
ban) keretein belül néztem meg ezt 
a kisjátékfilmet, amelyre azért esett 
a választásom, mert a leírás alapján 
nagyon érdekesnek és egyedinek tűnt 
számomra. Valóban az is volt.

Az egész film (fiktív) SMS-ek  
sorozatából áll, amelyeket egy film-
rendező kap. Az ő válaszait nem 
ismerjük, azokat csak kikövetkeztet-
ni lehet. Mindegyik üzenetet egy-egy 
színész mondja el – aki azt a filmbe-
li SMS-t írta –, így pár másodperces 
rövid videókból áll az egész történet. 
Az ismerősök (a rendező szülei, test-
vére, volt felesége, barátai, munkatár-
sai, szeretői, stb.) különböző témában 
írt irományai által szépen kinyílik 
számunkra a „láthatatlan főszereplő” 
élete, családi állapota, mindennapi 
programjai és problémái.

Mindenképpen egy óriási ötlet 
volt ez a fajta kivitelezés – egy valóban 
hétköznapi téma: a mindennapok – és 
tényleg elég jól képbe lehetett kerül-
ni a kapcsolatok szövevényes hálóza-
tában. Ráadásként egy-két szereplő 
vicces egyénisége üde színfolt volt, 
csempészett egy kis humort is a sztori-
ba, így teljes volt az élvezet. Az biztos, 
hogy nem a látványról szólt, mert csak 
magukat a szereplőket láttuk egyszínű 
háttérrel, így nem hinném, hogy meg-
jelenik majd 4DX-ben. Ajánlom min-
denkinek, aki egy kis változatosságra 
és felüdülésre vágyik a „szokásos”  
filmek hada között!

Resch Bori

Isteni műszak
Semmiféle előzetes információm 

nem volt arról, hogy milyen filmet 
fogok látni.  Na jó, annyit tudtam, hogy 
mentősök lesznek benne.

Azt végképp nem tudtam, hogy 
nem is ma játszódik a történet, hanem 
a születésem évében, 1992-ben, a dél-
szláv háború idején.

Milán (Ötvös András) Magyar-
országra szökik a háború elől, ám 
mennyasszonyát, Tányát (Stork Nata-
sa) hátrahagyja.

A fiatalember egy véletlen folytán 
elkezd mentőzni, méghozzá éjszakai 
műszakban. Furcsa társait mintha az 
Argo-ból szalasztották volna: Fék dok-
tor (Rába Roland) egy tapasztalt men-
tőorvos hátul dolgozik, míg Kistamás 
(Keresztes Tamás) vezeti a járgányt. 
Utóbbi illető enyhén pszichopata.  
Ezt először csak sejtjük róla a ninja – 
nem szamuráj! – kardja, a díszes bajusz 
és csizma alapján, később a cselekmény 
előrehaladásával azonban minden 
megérzésünk beigazolódik.

Milánnak esélye lesz Magyaror-
szágra juttatni otthon hagyott kiscsi-
béjét, persze sok-sok német márkáért 
cserébe. Szerencséjére a mentőautó 
legénysége rendszeres extra bevétellel 
rendelkezik egy temetkezési vállalko-
zónak hála: a halál nem válogat, az 
ember igen – ez az alapelv.

Amikor sok szívroham, de- 
fibrillálás, néhány kálium-injekció és 
rengeteg rizs (igen, kínaiak is vannak 
a dologban, akik egyébként lehet, hogy 
japánok…) után már esélye lesz Milán-
nak arra, hogy megszervezze Tánya 
átcsempészését, újabb próbát kell kiáll-
nia: ezúttal a kapcsolatuk gyengül el.

A film nézésekor egyik pillanat-
ban nevettem. Utána sírva nevettem.  
Majd már csak sírtam…

V. Évi

Kakuro
Kedves Rejtvényeseim! Először is mindenkitől elnézést a nehéz sudokuk miatt, észleltem az összes véleményt 

és ennek fényében keresgélek Nektek fejtegetnivalót a jövőben! Rendbontóan először most jöjjenek a nyertesek, 
ugyanis nagy örömömre érkezett jó néhány megfejtés az előző számokra vonatkozóan is. A szó- és képrejtvényeknél 

Partl Ernő küldött be helyes megfejtést, a 
nehéz sudokuk hősies megfejtői (a már elő-
zőleg kihirdetett szerencsés mellett) Somo-
gyi Hanna és Bódi Kata. A múlt számban 
található maze-a-pix helyes megoldásának 
első három beküldője pedig Balogh Vivien, 
Serdült Anikó és Horváth Éva. Ezúton gra-
tulálunk mindenkinek a csokihoz!

A mostani számban egy ritkább szá-
molós rejtvényt kaptok. Matekosok előny-
ben! Lényege, hogy a sorok és oszlopok 
elé írt számok azt jelzik, mennyi az adott 
sor vagy oszlop számjegyeinek összege.  
Ez alapján kell kilogikázni, hova melyik 
szám kerül. Ha ez sikerült, és szeretnétek 
nyerni, akkor nincs más dolgotok, mint 
elküldeni nekem a szürke mező számjegyét. Sok sikert mindenkinek és szerencsés ZH-kat!         subCsibe

nyuzrejtveny@gmail.com

A SHIELD ügynökei
Bár már tavaly írtam egy össze-

foglalót az egész, addig megjelent uni-
verzumról (a MARVEL-ről beszélek 
persze), úgy gondoltam, érdemes len-
ne megemlékezni a sorozatról az új 
keretek között is.

Akkor elmeséltem, hogy milyen 
jónak tartom egy ilyen világ felépíté-
sét, amely tele van szereplőkkel, akik 
egyik filmből a másikba látogatnak, a 
filmek egymásra épülnek akkor is, ha 
nem ugyanaz a főszereplőjük, és hogy 
már egy sorozat is színesíti a történetet, 
csepegteti az apró infókat.

Nos, azóta a sorozat első évadának 
vége lett és elkezdődött a második, sőt, 
valószínűleg többen találkoztatok vele, 

hiszen magyar csatornán is elkezdték 
adni. Az új évadról nem mondanék túl 
sokat (hátha valaki most kezdené az ele-
jéről), nekem az eddigi részek nagyon 
tetszettek, bár egy kicsit mintha söté-
tek lennének a beltéri jelenetek, de lehet 
hogy a sorozat készítői ezt szükségesnek 
tartják a hangulat megteremtéséhez.

Magáról a sorozatról csak annyit 
mondanék, hogy a S.H.I.E.L.D. (ugye 
ezt a moziverzumot ismerőknek nem 

kell mondanom) egy olyan szervezet, 
ami szuperhősökkel együttműködve 
(Vasember, Hulk, Amerika kapitány és 
a többiek) védelmezik az emberiséget 
önmagától, illetve a földön kívülről 
érkező fenyegetésektől is. Míg a fil-
mek e történet nagyszabású felvonásait 
mutatják be nekünk, addig a sorozat az 
ügynökség „szürke” hétköznapjaiba 
enged bepillantást, amelyek természe-
tesen annyira nem is szürkék.

Lényeg a lényeg: aki szereti a 
korábban említett szuperhősös filme-
ket, az mindenképpen próbálja be a 
sorozatot is, hiszen – bár az első részek 
eléggé ingatag lábakon állnak, ennek 
ellenére – elég erős történetet kapunk. 
Szerintem szuper.

Ákos

Utóélet
Nem tudom, hogy milyen gyakran 

rendeznek filmfesztivált multiban, de 
az Első Magyar Filmhetet a MOM Park-
ban tartották meg. Ezt azért emelem 
ki, mert kultmoziban sosem ettem még 
popcornt, multiban viszont majdnem 
mindig. Most sem volt ez másként, csak 
az átlagéletkor volt kb. a duplája a szo-
kásosnak – köszönhetően a fesztiválnak. 
És így egy percig gondolkodtam azon, 
hogy nem kellett volna lemondanom 
erről az élvezetről. Azonban ezt, a késő 
mobil-led-es nézők, feledtették.

A trailer alapján drámára számí-
tottam, de aztán kiderült, hogy ennél 
sokkal szórakoztatóbb lesz. A sztoriban 
nincs sok új. A főszereplő Mózes, az apai 
elvárásoktól nyomasztva nőtt fel, valódi 
gyermekkor nélkül, tapasztalatok híján, 
a pszichiátriai gondozást követően – aho-
va szintén az apja miatt került – sem tud-
ja megtalálni a helyét. Ezen az állapoton 
az az abszurd helyzet segít, hogy az apja, 
a falu lelkésze meghal.

A film ekkor kezd mozgalmasabbá 
válni, azonban végig izgalmas, mozgal-
mas, annak ellenére, hogy tulajdonkép-
pen csak Mózest ismerjük meg közben, 
őt viszont annál inkább. Belepillantha-
tunk apjával való kapcsolatába – nem 
nagyon spoilerezem el a filmet azzal, 
hogy ha elmondom, hogy az apja addig 
kísérti Mózest, amíg nem rendeződik 
kettejük viszonya.

Zomborácz Virág jól mutatja be 
Mózes kapcsolatát apjával, azonban 
annyira közel se őt, se a többi szereplőt 
nem érezzük magunkhoz, talán csak 
néhány csetlés-botlás az, amivel rokon-
szenvezünk a filmben. A film végig szó-
rakoztató és azt hiszem, mondhatom, 
hogy fordulatokban gazdag. Amiért 
azonban tényleg úgy jövünk ki a film-
ről, hogy ez nagyon tetszett, az az, hogy 
bár egy többször megfilmesített témáról 
van szó, mégis tud újat mutatni a ren-
dező és ezt elég jó humorral teszi – ami 
mondjuk más, viccesnek szánt magyar 
filmekről kevésbé mondható el.

Törceee
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