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Később nyit az Egyetemi Könyvtár

Megváltozott az ELTE Egyetemi Könyv-
tárának rendkívüli zárva tartása, az 
épületfelújítási munkálatok elhúzódása 
miatt a nyitás tervezett új dátuma: 2015. 
január 5.
A kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés, 
tájékoztatás, helybenhasználat, máso-
latszolgáltatás, előzetes könyvkikérés, 
könyvóra, számítógép használat, udvar-
használat továbbra is szünetelnek, bizo-
nyos szolgáltatások (a könyvek hosszab-
bítása, visszavétele, adatbázisok, MTMT 
adminisztrátorok, EDIT adminisztrátor, 
kari könyvtárak szolgáltatásai) azonban ez 
idő alatt is elérhetőek. A könyveket hétköz-
napokon 10–14 óra között lehet visszahoz-
ni az ELTE Szerb utcai épületébe.
Az ELTE Online, az Egyetem interne-
tes hallgatói magazinja is beszámolt róla, 
hogy közel 250 milliós uniós támogatásban 
részesül az Egyetemi Könyvtára Környezet 
és Energia Operatív Program keretében, 
melyből az épület fűtéstechnikai rendszeré-
nek korszerűsítését, valamint a homlokzati 
nyílászárók cseréjét valósítják meg. Mint 
korábban megírtuk, a bibliotéka a felújítás 
után megújult terekkel és szabadpolcos köl-
csönzővel is várja majd az olvasókat.
Forrás: http://www.elte.hu TétékásNyúz  XLIX. félévfolyam, VII. szám.
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Ez nektek újságírás?!
Az elmúlt napokban nagyon nagy 

figyelmet kapott az internetadó. Bár én 
annyira nem vagyok tájékozott a témában 
mint lehetnék, azért érdekesnek tartom az 
egész koncepciót, ahogyan a sajtó tálalta 
ezt a dolgot.

Mivel az újságban nem politizálunk, 
nem akarok belefolyni a témába, csupán az 
újságírói szokásokról írok. Sajnos manap-
ság már kizárólag az eladások, a nézettség, 
meg a kattintások számítanak, a minősé-
gi tájékoztatás háttérbe szorul (nemúgy a 
Nyúz-nál, haha).

Mert miről is volt szó? Közöltek egy 
hírt, ami kiveri az embereknél a biztosíté-
kot, amire mindenki rákattint, mindenki 
kommentel, és nagy a balhé. Mint később 
kiderült, az állítás nem felelt meg a való-
ságnak. Mivel jelenleg nem tudjuk, hogy ez valójában koncepció volt vagy csak 
az általam is említett „lájkvadászat” volt a cél, mondok egy másik példát is.

Talán fél évvel ezelőtt jelent meg egy hír, hogy mostantól (azaz a 2015 szept-
embere után végzőknek, ha jól emlékszem) csak két nyelvvizsgával lehet BSc 
diplomát szerezni. Futótűzként terjedt a hír, sokan pánikoltak. Mindenki kattintott 
össze-vissza, a hírportálok zsebébe csurgott a pénz.

Utólag persze kiderült, hogy „jaaaaa, ez csak egyetlen, nemzetközi kapcsola-
tok szakra vonatkozik, más karokra nem”. Máskor öles szalagcím hirdeti: „Meg-
halt a híres színész autóbalesetben”. Mindenki kattint, és kiderül, hogy valami 
hottentotta (értsd: Európában két ember ismeri) színészről van szó, aki 1961-ben 
halt meg. Értitek a problémámat?

Összefoglalva: nem szeretem a bulvár újságírást. Igazán szomorú, hogy ma 
erre van igény, ezzel lehet pénzt keresni. Vajon hová süllyedünk ezután?

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!

Ismét Bruckner-termi előadás

Az MTA Szerves és Biomolekuláris Kémiai Bizottság „Bruckner-termi 
előadás”-sorozatának következő ülését (a megszokottnál egy héttel 
később) 2014. november 7-én tartják a Természettudományi Kar Kémi-
ai Intézetében. Az előadáson Martin Krátký, a prágai Károly Egyetem 
Szervetlen és Szerves Kémiai Tanszékének kutatója, valamint Gálné 
Babos Fruzsina, az MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport tagja 
mutatja be munkáját.
Program
Martin Krátký (Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in 
Hradci Králové, Department of Inorganic and Organic Chemistry): 
Design and synthesis of small molecules active against mycobacteria
Gálné Babos Fruzsina (MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport): 
Citrullin-tartalmú peptidek és konjugátumaik a Rheumatoid arthritis korai kimu-
tatására
Időpont: 2014. november 7. 14:00
Helyszín: ELTE TTK Bruckner-terem (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, fsz.)
Forrás: http://www.elte.hu

Színpadon a természettudomány

„Színpadon a természettudomány” cím-
mel rendeztek oktatási fesztivált 2014. 
október 11-én Debrecenben. Az esemé-
nyen pedagógusok bizonyították szem-
léletes kísérletekkel, hogy a fizikához, a 
kémiához, vagy a biológiához kapcsoló-
dó ismeretek színes és izgalmas előadás 
részeként is átadhatóak, amelynek köszön-
hetően élvezetesebbek és könnyebben 
tanulhatóak a tantárgyak. A fesztiválon 
Magyarország legkiválóbb természettu-
dományos tanárai mérték össze tudásukat 
és képességeiket. „Fontos, hogy a diákokat 
gondolkodásra késztessük és ebben meghatározó 
szerepük van a tanórai kísérleteknek is” – hang-
súlyozta köszöntőjében Lovász László, az 
MTA elnöke.
A 2005-óta Európa-szerte kétévente, „Sci-
ence on Stage” azaz „Színpadon a termé-
szettudomány” fesztivál fő célja a termé-
szettudományos tantárgyak népszerűsí-
tése. A legjobbnak ítélt bemutatókat tartó 
magyar pedagógusok nemzetközi terepen 
is összemérhetik tudásukat a többi kísér-
letező tanárral: 2015 nyarán Londonban 
rendezik meg a természettudományokat 
oktatók összeurópai versenyét.
A Kroó Norbert fizikus, az ELTE dísz-
doktora által vezetett húsztagú szakmai 
zsűri kilenc tanárt választott ki és jutta-
tott tovább a londoni Science on Stage 
fesztiválra, köztük két ELTE-s kötődésűt: 
Piláth Károlyt, az ELTE Trefort Ágoston 
Gyakorlóiskola tanárát és Róka Andrást, 
az ELTE TTK Kémiai Intézet tanárát.
A további díjazottakról és a rendezvény-
ről az MTA honlapján olvashattok.
Forrás: http://www.elte.hu

Európa 2020

2014. november 12-én Zúgó Liliána, az Európai Bizottság 
Magyarországi Képviseletének az gazdasági elemzője tart 
előadást az Európai Unió gazdaságpolitikai koordinációjáról, 
az ún. európai szemeszterről és az Európa 2020 programról.
Az uniós tagállamok mindegyike elkötelezte magát amellett, 
hogy teljesíti az Európa 2020 stratégiában megfogalmazott célki-
tűzéseket. A tagországok az uniós célok alapján nemzeti célokat 
határoztak meg. A gazdasági növekedést azonban csak akkor 
sikerülhet a kívánt mértékben előmozdítani, ha az egyes országok 
egyéni erőfeszítéseiket célzottan és összehangoltan hajtják végre. Az Európai Unió ezért 
létrehozta a gazdaságpolitikai koordináció évente ismétlődő ciklusát, az ún. európai 
szemesztert. Az Európai Bizottság minden évben részletesen elemzi az uniós tagállamok 
költségvetési, makrogazdasági és strukturális reformokról szóló terveit, és a következő 
12–18 hónapra ajánlásokat fogalmaz meg számukra.
Az előadást „Az európai szakpolitikák az EU döntéshozatali rendszerében” című kurzus keretében 
rendezik, a kurzust Szabó Mátyás, a TáTK Európai Tanulmányok Tanszék oktatója vezeti.
Időpont: 2014. november 12. 14:00
Helyszín: ELTE TáTK (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 0.89)
Forrás: http://www.elte.hu

Díjat nyert Branden-
burgban Vincze Miklós

Idén nyolcadik alka-
lommal osztották ki 
Németország  Bran -
denburg  szövetségi 
államában az ifjú kutatókat elismerő 
kitüntetéseket. A „postdoc” kategó-
ria egyik díjazottja az ELTE-n végzett 
Vincze Miklós lett, aki szeptembertől az 
Elméleti Fizikai Tanszék MTA Kutató-
csoportjának munkatársaként az ELTE 
Természettudományi Karán folytat-
ja kísérleti kutatásait a Kármán Kör-
nyezeti Áramlások Laboratóriumban. 
A kitüntetést 2014. november 20-án 
Sabine Kunst, Brandenburg tudomá-
nyos ügyekért felelős minisztere sze-
mélyesen adja át a díjazottaknak.
Forrás: http://www.elte.hu
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Hallgatói közélet Hallgatói közélet4 5
Vásárhelyi Zsóka

Biológia Doktori Iskola, Elméleti- és Evolúcióbio-
lógia program
103 (69%) szavazat

Vásárhelyi Zsóka, biológus doktorandusz, a 
viselkedés és a személyiség diverzitásának evo-
lúciós kérdéseivel foglalkozik. Fontosnak látja 
szem előtt tartani, hogy a TTK DÖK egy megbíz-
ható, hasznos és stabil intézmény legyen, ezért 
érdemes küzdeni.

Bíró László

Fizika Doktori Iskola, Statisztikus fizika, biológiai 
fizika és kvantumrendszerek fizikája program
89 (60%) szavazat

Biró László, fizikus doktorandusz, a szén 
nanocsöveket kutatja a kvantummechanika esz-
közeivel. Eddig is számos szaktársának segített a 
tanulmányaival kapcsolatban, az előző félévben 
pedig a TTK DÖK elnökeként tevékenykedett. 
Nélkülözhetetlennek tartja a hallgatók érdekei-
nek képviseletét is, ezért indult ismét a képvise-
lőválasztáson.

Az ELTE TTK DÖK 
Képviselőválasztása

A Kari Doktorandusz Önkormány-
zat képviselőválasztásának lebonyolí-
tásának érdekében mind a képzésben 
a résztvevők (Gondán László), a kar 
Tudományszervezési és Egyetemközi 
Kapcsolatok Osztályának ügyintéző-
je (Remler Tímea), mind a graduális 
képzés hallgatóinak képviselői (Balogh 
Dániel, Rádl Attila és Török Mátyás) 
is segédkeztek. Jó példa arra, hogy a 
hatékony munka érdekében akár több 
szervezet, és más képzésben résztvevő 
hallgatók is tudnak együttműködni.

A képviselők feladatai és 
lehetőségei

A TTK Doktorandusz Önkormány-
zat képviselői sokszínű feladatokat lát-
nak el: részt vesznek a kar és az intézetek 
vezetésében és bizottságaiban, kapcso-
latot tartanak a többi kari DÖK-kel és 
természetesen saját szakterületük dok-
toranduszaival. Ezen felül bármi más-
ban részt vehetnek, szakterületek közötti 
konferenciáktól kezdve, pályázatokról 
tartott tájékoztatókon át országos és 
nemzetközi szervezetekkel való kapcso-
lattartásig terjed a lehetőségek köre.

Képviselőválasztás
A Választási Bizottság határozata 

alapján a jelölteket 2014. szeptember 8. 
és szeptember 19. között lehetett állíta-
ni. A választási időszak hosszabbítással 
együtt 2014. szeptember 22. és október 
15. között zajlott le. Urnához a TEO-n 
lehetett járulni, illetve mozgóurnával 
végigjártuk az intézeteket, még az MTA 
TTK-n kutató doktoranduszokhoz is 
sikerült eljutni. A szavazás során akár 
négy jelöltre is lehetett voksot leadni. 
Nagy segítséget kaptunk Remler Tímea 
TTK TEO ügyintéző személyében, aki a 
Választási Bizottság tagjaként vett részt 
a szavaztatásban. Az általa készített 
kimutatások alapján  a TTK Doktori 
Iskola nappalis doktoranduszainak szá-
ma 476, így az összegyűjtött 149 (31,3%) 
érvényes szavazattal legitim a válasz-
tás. A számlálás eredménye alapján az 
összes jelölt megválasztásra került, így 
a következő ciklusban ők képviselhetik 
a Kari doktoranduszokat. Számos segít-
ség érkezett a szavaztatás során, ezeket 
utólag is szeretnénk megköszönni!

TTK DÖK
Választási Bizottság

Jancsó Tamás

Földtudományi Doktori Iskola, Földrajz-Meteoro-
lógia program
88 (59%) szavazat

Jancsó Tamás, kutatási területe a magyar felsőokta-
tás területi struktúrájának vizsgálata. Az eddigi 
egyetemi érdekképviseleti tapasztalatait felhasznál-
va továbbra is képviseli hallgatótársait a különböző, 
doktori képzést is érintő fórumokon. Célja, hogy 
minél több TTK-s doktoranduszt meggyőzzünk 
arról, hogy érdemes egy kis időt rászánni az egyete-
mi érdekképviseletre!

Pálfy Gyula

Kémia Doktori Iskola, Szintetikus kémia, anyagtu-
domány, biomolekuláris kémia program
90 (60%) szavazat

Pálfy Gyula, a Kémia Doktori Iskola hallgató-
ja. Kutatásában a bioNMR-rel foglalkozik, azaz 
fehérjéket vizsgál NMR segítségével. Munkáját a 
Szerkezeti Kémia és Biológia Laboratóriumban 
végzi. Azért jelentkezett, mert szeretné ellátni a 
Kémia Doktori Iskola PhD-hallgatóinak képvisele-
tét továbbra is a TTK DÖK-ben.

HÖK régen és most
25 év mérlegen

Immáron 25 év telt el a hallgatói önkormányzatiság meghono-
sodása óta. Az elmúlt időszak során végbement változást már csak 
azért is érdemes megvitatni, hogy az esetleges szükséges lépések 
megtételéhez támpontot adjon.

A Rektori Hivatal Tanári Klubjában 
október 21-én Fábri György kommuni-
kációért felelős főigazgató (aki az ELTE 
BTK hallgatói önkormányzatának egyik 
szervezője volt 1987-88-ban, majd 1988-
1990 között az országos hallgatói önkor-
mányzati szövetség, az OFÉSZ alapító 
elnöke) meghívására Palkovics László, 
Szócska Miklós, Pikó András, Székely 
Mózes és Vetési Iván beszélgetett infor-
mális keretek között, jelenlegi HÖK-ös 
vezetők előtt a HÖK létrejöttéről, jele-
néről és jövőjéről. Az esemény apropója 
nem teljesen függetleníthető el az elmúlt 
hetekben sorra érkezett negatív hangú 
nyilatkozatoktól, noha korántsem a 
konkrét érintettekről és esetekről kíván-
tak beszélni. Az önkormányzatiság alap-
gondolatairól mindenképpen érdemes 
szót ejteni, hiszen olyan alapvető társa-
dalmi kérdéseket feszeget, amelyeknek 
fontos szerepet kell szánni a demokrati-
kus párbeszédekben, vitákban.

Mindannyian ott voltak a hallga-
tói önkormányzatiság kialakulásakor, 
komoly szerepet töltöttek be magának 
az intézménynek a létrejöttében is. Veté-
si Iván, a Közigazgatási és Elektronikus 
Közszolgáltatások Központi Hivatalának 
elnöke 1990-ben kezdte meg tanulmánya-
it a BME VIK-en. A Schönherz kollégistá-
jaként alapvetőnek tartotta, hogy aktívan 
részt vegyen a FEKOSZ (Felsőoktatási 
Kollégiumok Országos Szövetsége) mun-
kájában. „A kollégiumoknak már akkor is 
megvolt a saját életük, akkoriban 1000-en 
laktak a Schönherzben. Maguk szervez-
hették a tevékenységüket, így távol tud-
tak maradni a KISZ befolyásától, és ez 
vonzóvá tette a hallgatók otthonát”. 1990 
után szerepük kibővült az érdekképvise-
leti feladatok ellátásával is. Az erős kollé-
giumi önkormányzatiságban való részvé-
tel vezette el a hallgatói önkormányzatba 
való bekapcsolódásba.

Palkovics László akadémikus, felső-
oktatásért felelős államtitkár a Műegye-
tem Közlekedésmérnöki Karán tanult, 
akkor még igen erős befolyással bírt a 
karon a KISZ. 1988-ra érezhetővé vált 

a megnövekedett igény és érdeklődés a 
hallgatói érdekérvényesítés helyes útra 
terelése iránt. Végül, amikor megalakult 
az első HÖK, ő lett az elnöke. Abban 
látta a hallgatói önkormányzatiságban 
való részvétel előnyeit, hogy megérez-
hette, mi a jó a többiek melletti kiál-
lásban, kipróbálhatta, milyen vezetni 
másokat, jobb irányba befolyásolni a 
dolgok alakulását.

Szócska Miklós egyetemi docens – 
korábban egészségügyért felelős államtit-
kár - arról számolt be, a „vörös SOTE-n” 
jóval nagyobb hatalommal rendelkezett 
a KISZ szervezete.  1987 őszén választhat-
tak először képviselőket az évfolyamon 
úgy, hogy nem feltétlenül csak KISZ-tagra 
lehetett szavazni. A Kommunista Ifjúsági 
Szövetség az egyértelmű politikai-ideo-
lógiai töltetű ellenszenvet fokozta azzal, 
hogy saját maguk között osztották fel a 
pénzeket. ’88-ban az önkormányzat meg-
alakulásával egyértelmű célokat és köve-
telményeket fogalmaztak meg: a pártpo-
litikát teljesen száműzni az intézményből, 
átírni az SzMSz-t, megszabadulni az ideo-
lógiai töltetű tárgyaktól és az orosz nyelv 
oktatásától (ezek összességében a hat évi 
orvosi képzésből másfél évnyi óraterhe-
lést jelentettek). A képviselőválasztások 
érvényességéhez megkövetelték a 60 szá-
zalékos részvételt, és a KISZ-es negatív 
tapasztalatokból kiindulva kizártak min-
den anyagi érdekeltséget.

Székely Mózes, a Felsőoktatási és 
Tervezési Testület elnöke a többiekhez 
képest némiképp más módon került az 
akkor alakuló HÖK élére. Fizika szakon 
tanult egyetemünkön, és akkor kezdett 
neki a HÖK megszervezésének, amikor 
szembesült vele, hogy önkormányzati 
szervezet híján a kari tanács képviselőit 
csak kijelölni fogják. Beszélt arról, hogy „a 
KISZ-titkár” a fejekben az áldemokratiz-
mus képviselőjeként élt, aki nem képessé-
gei vagy csoportos döntés, hanem felsőbb 
utasítás útján került oda, ahova. Kivált-
ságokkal rendelkezett és hatalma volt, 
beleszólhatott a munkahelyek betöltésébe 
és felvételi eljárásokba. Ezzel szemben a 

frissen megszülető HÖK-ösök „harcos 
attitűddel léptek fel”. A „borzasztó erős 
demokráciának” az is alapja volt, hogy 
egyáltalán nem kaptak díjazást az érdek-
képviseleti tevékenységükért cserébe.

Abban valamennyien egyetértettek, 
hogy csupán belső indíttatásból vettek 
részt akkoriban a hallgatók érdekképvi-
seletében, nem pedig valamilyen ellen-
szolgáltatásért cserébe. Szócska Miklós 
azt is hozzátette, a közösségi életben való 
munkálkodás egyben sajátos szocializá-
ció is. Egyébként mindegyiküknek van 
ma is társadalmi szerepvállalása, amit 
nem pénzért csinálnak, nem abból tartják 
el a családjukat, sőt inkább tőlük veszi 
el az idejüket. Visszagondoltak arra is, 
hogy akkoriban egyedül a hallgatók 
érdekeinek kellő reprezentálása volt a 
hivatásuk, és vajon felvállalták volna-e 
ezt a jóval inkább kibővült mai szerepet, 
mint például a különböző ösztöndíjakkal 
kapcsolatos feladatokat. Palkovics László 
nélkülözhetetlennek tartja ma is azokat a 
funkciókat, amelyekkel a hallgatói önkor-
mányzatok  az érdekképviseletben és a 
közösségi munkára ösztönzést érző diá-
kok szocializációjában betölthetnek.

Az utóbbi néhány évben gyakorta 
megfogalmazódó kritika az, hogy „a 
hallgatói önkormányzatok a pártok kel-
tetői”. Ennek kapcsán szóba jött, hogy 25 
évvel ezelőtt a KISZ-szel való szemben-
állás mellett a hatékonyság jegyében is 
törekedtek a pártpolitika teljes kizárására, 
ellenkező esetben a HÖK is hiteltelenné 
vált volna. „Ez egy közösség alanyi jogon 
való képviselete, nincs köze a pártokhoz”. 
A legnagyobb dicséretek között tartották 
számon, amikor stabil, politikamentes 
hátterükről értekeztek.

Beszéltek arról is, hogy mennyire 
lehet legitim egy olyan képviselő, akinek 
a megválasztásán alig néhányan vettek 
részt, vagy egyáltalán nem is volt ver-
senytársa. Azt, hogy milyen mértékben 
beszélhetünk a hallgatói érdektelenség-
ről, elektronikus, Neptunon történő sza-
vazás lehetőségével tesztelnék.

Az első hallgatói képviselők a felelős-
ség tudatosítására helyeznék a hangsúlyt, 
mind az egyharmados részvétel gyakor-
lásával az intézményi tanácsokban, mind 
az egyéb tevékenységek ellátása kapcsán. 
Szeretnék, ha a hallgatói önkormányzati 
tevékenység tekintetében folytatódnának  
a gondolatcserék, és ebben benne lenne a 
hallgatók együttműködése, a közösség 
bölcsessége.

Pálfi Dóra
ELTE Online



49. félévfolyam 7. szám 
2014. október 29. TétékásNyúz

Hallgatói közélet Hallgatói közélet6 7Képviselőválasztás 2014 –Végeredmény
A Nemzeti Felsőoktatási törvény és az ELTE TTK HÖK Alapszabály 46. § rendelkezése szerint a 

választás a teljesidejű nappali képzésben résztvevők legalább 25%-ának részvétele esetén érvényes.  
A Választási Bizottság megállapította, hogy a választás érvényes, hiszen ez az arány idén 28,33%.

BIOLÓGIA szakterület választási csoport 
(6 jelölt)
Beérkezett szavazatok száma: 142 (15,12%)
Érvényes szavazatok száma: 142
Képviselőnek megválasztva:

Név Szavazat Százalék
Bohár Balázs 102 71,83%
Vörös Éva 80 56,34%
Ince Sára 69 48,59%
Fetter Dávid 68 47,89%
Bukuli Vanda 63 44,37%
Költő Enikő 59 41,55%

FIZIKA szakterület választási csoport 
(6 jelölt)
Beérkezett szavazatok száma: 140 (36,18%)
Érvényes szavazatok száma: 140
Képviselőnek megválasztva:

Név Szavazat Százalék
Hegedüs Dávid 107 76,43%
Mikós-Kovács Janka 97 69,29%
Pálma Péter 84 60,00%
Berekméri Evelin 64 45,71%

A kiosztandó helyek egyikén került be:
Név Szavazat Százalék
Enyingi Vera Atala 61 42,57%

Póttagnak megválasztva:
Név Szavazat Százalék
Horváth Balázs 33 23,57%

FÖLDRAJZ ÉS FÖLDTUDOMÁNYI szakterület 
választási csoport (13 jelölt)
Beérkezett szavazatok száma: 333 (28,58%)
Érvényes szavazatok száma: 331
Képviselőnek megválasztva:

Név Szavazat Százalék
Vara Bálint 207 62,54%
Budafai Viktória 133 40,18%
Németh Gergely 132 39,88%
Cserép Barbara 131 39,58%
Réthy Miklós András 131 39,58%
Böröndi Dávid 128 38,67%
Lukács Károly 100 30,21%
Góth Roland 94 28,40%
Tóth Barbara 87 26,28%

Póttagnak megválasztva:
Név Szavazat Százalék
Péterfi Petra Jolán 85 25,68%
Muliter Ádám János 78 23,56%
Vizi Zsófia 73 22,05%
Győrödi Lajos 56 16,92%

KÉMIA szakterület választási csoport 
(8 jelölt)
Beérkezett szavazatok száma: 198 (39,64%)
Érvényes szavazatok száma: 197
Képviselőnek megválasztva:

Név Szavazat Százalék
Balogh Dániel 152 76,77%
Török Mátyás 147 74,24%
Ferenc Dávid 83 41,92%
Kerényi Péter 81 40,91%
Vajda Levente 80 40,40%

A kiosztandó helyek egyikén került be:
Név Szavazat Százalék
Nagy Levente János 76 38,38%

Póttagnak megválasztva:
Név Szavazat Százalék
Faragó Zsolt 37 18,69%

A póttagsághoz szükséges szavazati arányt (15%) nem érte el:
Név Szavazat Százalék
Hombolygó Péter 23 11,62%

KÖRNYEZETTUDOMÁNYI szakterület 
választási csoport (7 jelölt)
Beérkezett szavazatok száma: 101 (33,11%)
Érvényes szavazatok száma: 101
Képviselőnek megválasztva:

Név Szavazat Százalék
Koczur Szilvia 82 81,19%
Szarka Csilla 69 68,32%
Bérces Bence István 48 47,52%
Faragó Renáta 30 29,70%

Póttagnak megválasztva:
Név Szavazat Százalék
Szávai Péter 18 17,82%

A póttagsághoz szükséges szavazati arányt (15%) nem érte el:
Név Szavazat Százalék
Vajda Attila L. 15 14,85%
Nyeste László Pál 7 6,93%

MATEMATIKA szakterület választási  
csoport (10 jelölt)
Beérkezett szavazatok száma: 181 (24,26%)
Érvényes szavazatok száma: 179
Képviselőnek megválasztva:

Név Szavazat Százalék
Hoksza Zsolt 91 50,28%
Radnai Georgina 86 47,51%
Fáki Anna 83 45,86%
Sagmeister Ádám 82 45,30%
Ágoston Dóra Csenge 68 37,57%
Tejes Viktor 64 35,36%

Póttagnak megválasztva:
Név Szavazat Százalék
Nyitrai Károly 63 34,81%
Antal Ádám 61 33,70%
Kecskeméti Judit 59 32,60%
Kovács Dániel 45 24,86%

TANÁRKÉPZÉSI szakterület választási 
csoport (12 jelölt)
Beérkezett szavazatok száma: 210 (36,97%)
Érvényes szavazatok száma: 210
Képviselőnek megválasztva:

Név Szavazat Százalék
Visnovitz Márton 112 53,33%
Sudár Mariann 101 48,10%
Nagy Anett 99 47,14%
Lukács Márton 83 39,52%
Dömötör Dominika 74 35,24%

A kiosztandó helyek egyikén került be:
Név Szavazat Százalék
Maszlag Szilvia 69 32,86%

Póttagnak megválasztva:
Név Szavazat Százalék
Katona Richárd 63 30%
Pintér Kornélia 59 28,10%
Horváth Verita 43 20,48%
Márton Ákos 38 18,10%
Őri Bálint 35 16,67%

A póttagsághoz szükséges szavazati arányt (15%) nem érte el:
Név Szavazat Százalék
Pintér Trudy 31 14,76%

A képviselőválasz-
tásról röviden

A képviselőválasztás, mint olyan, a 
Hallgatói Önkormányzat életében egy 
nagyon fontos esemény. Itt választhat-
játok meg a következő év (két szemesz-
ter) képviselőit. Ennek a választásnak a 
lebonyolításáért vagyunk mi felelősek – a 
választási bizottság. Felmerülhet a kér-
dés benned, kedves Olvasó, hogy miért is 
fontos a szavazás, meg úgy egyébként mi 
értelme ennek az egésznek. Neked vála-
szolok most – helyszűkében sajnos igen 
röviden. Tehát az, hogy szavazz, azért 
fontos, mert kell egy bizonyos mennyisé-
gű szavazat – pontosan az ELTE TTK-ra 
járó aktív és passzív jogviszonnyal ren-
delkező hallgatók 25%-ának szavazata – 
ahhoz, hogy a szavazás érvényes legyen. 

Mire is szavazunk? A képviselőkre, szak-
területenként mindenki a sajátjaira. Hogy 
mennyire, azt a választási bizottságnak 
kell meghatároznia, erre pontos szabá-
lyok léteznek. Mit csinálnak a képviselők? 
Hát persze, a könnyű válasz, képviselnek. 
De kicsit konkrétabban – megszavazzák 
a HÖK tisztségviselőit, ha pedig a későb-
biekben a Választmány hoz egy döntést, 
akkor azt megvitatják, majd eldöntik, 
hogy megfelel-e minden kitételnek, 
amit javítani vagy szabályozni hivatott.  
Ha pontosan érdekel, hogy mit csinál-
nak a képviselők, akkor, kedves Olvasó, 
szeretettel várunk a Küldöttgyűlésekre!  
És akkor lássuk, mi történt idén.

Először is kiírtuk a jelöltállítás határ-
idejét, ameddig a bátrabb gólyák, a bevál-
lalós másodévesek illetve a tapasztalt har-
madévesek és MSc-sek jelentkezhettek, 
hogy megpróbálják elnyerni a tetszésete-

ket, és a bizalmatokat arra, hogy bekerül-
jenek a Küldöttgyűlésbe. Ezután követ-
kezik az izgalmasabb rész, a szavazás. 
Ebben volt nagyon sok dolga a választási 
bizottság tagjainak.

Ha még emlékeztek, mi zaklattunk 
titeket mindig a portáknál és bejáratok-
nál, mikor ettetek a büfékben, kijöttetek 
az óráitokról vagy épp oda igyekeztetek, 
illetve mikor sorban álltatok, a Tanul-
mányi Osztály előtt, hogy szavazzatok.  
A szavazási időszak végén megszámláltuk  
a szavazatokat, szakterületenként három-
szor, a kétes eseteket akár többször is, egy 
internetes rendszerrel, melyről részletes 
leírást a TTK HÖK honlapján a választási 
bizottság emlékeztetőiben olvashattok. 
Az eredményeket pedig ezen és az előző 
oldalon tekinthetitek meg.

Székely Gellért
a választási bizottság elnöke
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Interjú Interjú8 9Ne hagyd ki, mert megbánod!
Interjú Vályi Istvánnal, a Spektrum csatorna 
„Brutális” sorozatának különc műsorvezetőjével 

Egyre több hazai gyártású műsorral találkozhatunk a televízió-
ban, ezek közül az egyik a Spektrum csatornán látható Brutális 
fizika, amely idén két további testvérrel gazdagodik, a november 
elsején induló Brutális kémiá-val, amelyet decemberben a Brutális 
biológia követ. A sorozat műsorvezetőjével, a Totalcar-ból is ismert 
Vályi Istvánnal beszélgettünk a forgatásokról, tévézésről és arról, 
hogy akár egy egész napot is le kell nyomni kormos nadrágban, ha 
a forgatás úgy kívánja.

A nézők egy része a Totalcarból ismer-
het. Hogyan esett rád a műsorkészítők 
választása?

Igazából már nem emlékszem pon-
tosan. Gondolom a készítők láttak pár 
adást velem, és úgy gondolták, hogy 
megfelelhetek erre a szerepre, amit itt 
betöltök. Erre az okvetlenkedő, értet-
lenkedő szerepre. Felhívott Lovász 
Laci barátom, ő a forgatókönyvírója és 
szerkesztője a műsornak. A castingon 
volt egy asztal tele kísérleti eszközök-
kel, azokkal kellett játszani meg köz-
ben dumálni. A második körben már a 
fizikus szakértővel, Härtlein Károllyal 
együtt volt a próbafelvétel. 

Tavaly ősszel a Spektrum három saját 
gyártású műsort is elindított, ezek közül 
egyelőre csak ti kaptatok folytatást, sőt két 
spin-offot is, a Brutális Kémiával és a Bru-
tális Biológiával. Miért mellettetek döntöt-
tek a csatornánál?

A Brutális fizika a televíziók rang-
sorában a 6. helyre emelte a Spekt-
rumot, nézettsége a csatornaátlag 
négyszerese volt.* A sorozat úgy adja 
át a tudást, hogy közben szórakoztat.  
Így jött az ötlet, hogy érdemes idén is 
folytatni a Brutális fizikát, sőt, más tan-
tárgyra is kipróbálni a műsort. 

A most ősszel adásba kerülő három 
sorozat közül melyik forgatását élvezted a 
legjobban?

Talán a Brutális biológiát monda-
nám. Egyrészt azért, mert kevesebb 
benne az életveszély – nem úgy, mint 
a fizikában és a kémiában – ami min-
denképpen pozitív dolog, másrészt 
hozzám ezek a témák állnak legkö-
zelebb. Rengeteget foglalkozunk az 
emberi testtel, összehasonlítjuk a fér-
fi és a női testet, ami persze tűnhet 
kirekesztőnek, de szerintem pont a 
különbségek azok, amelyek érdeke-
sek és szépek. Illetve összehasonlít-
juk az emberi testet az állatéval és 
kísérletezünk azzal, hogy az ember 
– megfelelő felkészítés mellett – 
képes-e olyan gyorsan futni, mint egy 
kutya vagy képes-e olyan mozgékony 
lenni, mint egy macska.

Előfordult a forgatások alatt, hogy 
néha rendkívül büdös volt a kísérletek 
miatt, de ezt a nézők persze nem fogják 
érezni, ellenben rengeteg érdekesség-
gel találkozhatnak majd.

Észrevettem a műsorok alatt és látom 
most is, hogy karikagyűrűt viselsz, esetleg 
gyerekek is vannak? Ők is nézik a műsorokat?

Igen. Még kisebbek ugyan, 
nekik még nincs fizika, kémia vagy 
biológia az iskolában, de szere-
tik nézni a műsorokat, sőt le is köti 
őket. De paradox módon nincs ott-
hon kábelszolgáltató, úgyhogy nem 
a klasszikus formában tévéznek.  
Én pedig úgy vagyok vele, hogy inkább 
ezeket, meg a népmeséket nézzék, 
mint azokat a modern meséket, amiket 
manapság reggelente a gyerekeknek 
nyomnak. Illetve, ha éppen van egy videó  
a telefonomon a forgatásokról, akkor 
azt is meg szoktam nekik mutatni.

Van valamilyen megfogalmazott cél-
közönsége a műsornak? Volt-e valamilyen 
minta, amit követtek a műsor készítése során?

Ez elsősorban egy tudományos 
műsor a szó klasszikus értelmében. 
Persze meg lehetne csinálni azt, amit 
Öveges mester csinált a 60-as, 70-es 
években, azonban az már nem kötné le 
a nézőt. Ezért találták ki a szórakoztató 
tudományos műsort. Mi ennek megfe-
lelően igyekszünk olyan, közérthető 
módon megfogalmazni, a köznyelvre 
lefordítani a tudományos nyelvet, hogy 
a laikus néző is megértse azt. Amit 
a fizikaszakértőnk, Härtlein Károly, 
a kémia nagymestere Nagy Gergő 
Zoltán és kedvenc biológiatanárunk  
Dr. Szerényi Gábor megfogalmaz, arra 
én visszakérdezek és együtt megpró-
báljuk a néző számára is fogyasztható 
formába hozni a kísérlet lényegét és 
azokat a tudományos folyamatokat, 
amelyek közben zajlanak.

Egyébként a Totalcar-ba többször 
is befutott olyan kérdés, amiknél fog-
tuk a fejünket a szerkesztőségben, 
hogy ilyen nincs. Ott szembesültem 
vele, hogy még az autók iránt érdek-
lődők közt is vannak olyanok, akik tri-
viális dolgokkal nincsenek tisztában 
a fizika terén, pedig azt gondoltam, 
hogy az autós közegben olyan embe-
rek mozognak, akiknek van valamifé-
le affinitása ez iránt.

Van néhány hasonló műsor, megnézted 
valamelyiket a forgatások előtt?

Igen, mindig fel szokott jönni ez 
a MythBusters-ös téma, ebbe mindig 
belefutunk. Én abban látom a különb-
séget, hogy nem mítoszokat akarunk 
megcáfolni és nem fűzünk történetet 
köré, hanem demonstrálunk fizikai, 
kémiai és biológiai törvényeket, erőket 

a működésük közben. Persze költség-
vetésében is különbözik az egész, de 
szerintem nem is kell összehasonlíta-
ni a kettőt. Szerintem fontos az, hogy 
ezt mi csináljuk, itthon csináljuk és 
saját erőforrásból hozzuk ki a műsort 
a közönségünk számára. Másrészt én 
spontán ember vagyok, nem szeretek 
utánozni és azt sem szeretném, hogy 
engem utánozzanak, mert sokszor 
nagy hülyeséget csinálok a műsorban. 
Mert oké, hogy tele van az internet 
Jackass-es dolgokkal, de azok a srácok 
profi kaszkadőrök.

Hogyan áll össze egy-egy rész?

Idén sokkal látványosabbak a 
kísérletek, ráadásul most indul a 
Brutális kémia majd a Brutális biológia.  
A forgatások során voltak necces hely-
zetek, ami nem biztos, hogy átjön a 
képernyőn, ráadásul a nézők hozzá-
szoktak, hogy a Cobra 11-ben 105 ilyet 
látnak. De ez a valóságban teljesen 
máshogy működik, hiszen nálunk nin-
csenek kaszkadőrök, nem tudom, hogy 
hogyan kell biztonságosan esni stb., és 
nekünk nem is nagyon van lehetősé-
günk túl sokszor felvenni ugyanazt a 
jelentet. Sokszor én is megütöttem a 
bokámat a forgatások során. Egy ilyen 
környezetben sokkal könnyebb impro-
vizálni, márpedig arra mindig szükség 
van, hiába a forgatókönyv, a kísérletek 
miatt sok tényező közrejátszhat, legyen 
az a hőmérséklet vagy a légnyomás.

Hogyan derül ki, hogy melyik kísérlet 
kerül leforgatásra?

A helyszínek szabják meg a felvé-
tel menetét, nyilván nem mindennap 
tudunk kimenni például a reptérre sem, 
sőt sokszor az időjárás is bezavarhat. 
Észben kell tartanod, hogy milyen ruha, 
melyik nap, melyik rész forgatásakor 
volt rajtad, illetve azt is, hogy mi volt 
az utolsó mondat az előző jelenet végén, 
amit akár napokkal ezelőtt forgattatok 
le. Vannak persze apróságok, amiket 
nem vesz észre a néző, de volt olyan is, 
hogy az egyik kísérlet során megéget-
tük véletlenül a nadrágomat és kor-
mos lett, ezért abban kellett leforgatni az 
adott részhez tartozó további jeleneteket 
is. Vagy amikor például a brutális kémi-
ánál jóddal dolgoztunk, akkor monda-
nom sem kell, hogy mindenki nagyon 
rosszul lett és reggelig jártunk a WC-re. 
Aztán persze dolgozunk tovább és a 
legjobb formánkat hozzuk.

Török Balázs

Dr. Szerényi Gábor

Az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetemen szerezte bio-
lógia-kémia szakos diplomáját 
1971-ben. 1978-ban summa cum 
laude minősítéssel doktorált, 
disszertációját növényföldraj-
zi témából írta. Az egyetem 
elvégzése óta Érden dolgozik a 
Vörösmarty Mihály Gimnázium 
tanáraként.

Szerepelt a Magyar Televízió 
Repeta, illetve Testi mesék című 
műsoraiban. 

Nagy Gergő Zoltán

A Debreceni Egyetem Szer-
ves Kémiai Tanszékének doktor-
jelöltje. (Fokozatszerzés várható 
időpontja 2014. december - 2015. 
január)

Látványos kísérletek tervező-
je/kivitelezője (Kutatók éjszakája, 
SEEScience)

A Debreceni Tudományos 
Élménypark módszertani igazga-
tójelöltje. 

Härtlein Károly

A Budapesti Műszaki Egye-
tem tanszéki fizikusa. Számtalan, 
kísérletezéssel és ismeretterjesz-
téssel foglalkozó előadás, műsor 
előadója. A Kutatók Éjszakájá-
nak egyik szervezője és mozga-
tórugója.

Televíziós szereplései:

1994 – 1997 Repeta Fizika
1999 – 2001 Miénk a tér
2002 Kalendárium
2005 Mindentudás Egyeteme
2013-tól Brutális Fizika

„A mindennapi élet 
egyszerű dolgait na-

gyító alatt megnézzük, 
aztán megmutatjuk, 
mi történne ha…”

*forrás: Nielsen közönségmérés. 
2013. október 12. 18-49 korcsoport, share 3,2%



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

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 koncep-

ció nagyon egyszerű: ha valame-

lyik előadáson valamely oktatód 

valami humorossal kápráztat el 

téged és hallgatótársaidat, ragad-

jatok jegyzetlapot és küldjétek be 

nekünk, hogy a következő szám-

ban megjelentethessük! A szipor-

kákat a foszerkeszto@ttkhok.elte.hu  

e-mailcímre várjuk! 
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Tudósítás Tudósítás12 13Nagyhatalmi játszmák, önös érdekek
A nemzetközi helyzet egyre fokozódik

Dr. Nógrádi György, a BCE Védelem- és Biztonságpolitikai Kutatóközpontjának vezetője tartott 
előadást az Antall József Tudásközpont Kül- és Biztonságpolitika Első Kézből elnevezésű sorozatában, 
Európa válságban? Orosz-ukrán kapcsolatok címmel, október 21-én. Természetesen nem csak erről volt szó, 
hiszen az egyes szereplők érdekei nagyon szerteágazóak és összefüggnek más geopolitikai témákkal, 
így egy metszetét tárta elénk a tanár úr a mai aktuális hatalmi rendszereknek.

Rögtön egy távolabbi perspektívá-
ból indult az előadás, hiszen ahhoz, hogy 
megértsük az ukrán helyzetet, az abban 
érintett szereplőket, ezen országok céljait 
és a célok mögött meghúzódó érdekeket 
és érdekellentéteket kell megértenünk.

Míg pár évvel ezelőtt sokan gondol-
ták azt, hogy egy többpólusú világrend 
alakulhat ki, amelynek csak kiemelt 
szereplői és nem feltétlen meghatáro-
zói az USA és Oroszország, addigra 
mára ez mind politikailag, mind gaz-
daságilag megdőlt, a két egykori sze-
replő mögé azonban felzárkózott és 
már melegít a ring mellett Kína is.

Az ukrán konfliktus azonban felrázta 
Washingtont és Moszkvát, és összeku-
szálta az amúgy sem egységes európai 
érdekeket. Történt ugyanis, hogy a tün-
tetések alatt, február 21-én francia, német 
és amerikai nyomásra a lengyel külügy-
miniszter Kijevbe látogatott, hogy valami 
megállapodásra jussanak a tüntetőkkel, 
az akkori vezetéssel és az oroszokkal. 
Sikerült is megegyezniük, hogy egy koa-
líciós kormány jön létre a tüntetőket kép-
viselőkből és a regnáló kormányból, ez 
Moszkva és a nyugat számára is megfelel, 
majd pedig egy őszi előrehozott választás 
után új kormány alakul. A külügyminisz-
terek repülőre szálltak, majd mire haza-
értek, a tüntetők megdöntötték az akkori 
kormányt, amit Moszkva lázadásnak, az 
amerikaiak pedig forradalomnak titulál-
tak – mesélte Nógrádi György.

Február 21. felborította az addigi 
amerikai prioritást, hogy a Csendes-
óceánra koncentráljanak, elterelődött 
a figyelem a Közel-Keletről, a szíriai 
konfliktusról is. Az oroszok fenyeget-
ve érezték magukat, hiszen az addig az 
érdekszférájukba tartozó Ukrajnában 
NATO-s és EU-s csatlakozásról, gyor-
sított felvételről kezdtek beszélni. Egy 
olyan országban, ami egészen 1991-es 
létrejöttéig a Szovjetunióhoz tartozott, 
és amely határait az 1994-es Budapes-
ti Memorandum és a benne foglaltak 
szavatolták, miszerint Ukrajna lemond 

tömegpusztító- és atomfegyvereiről, 
cserébe Nagy-Britannia, az Egyesült 
Államok és Oroszország szavatolják az 
ország határainak sérthetetlenségét. 

Az oroszok nem hagyhatták, hogy 
a számukra stratégiailag kiemelt fon-
tosságú kikötő, Szevasztopol elvesszen 
egy esetleges ukrán NATO-csatlako-
zás következtében, ezért tulajdonkép-
pen nem volt más lehetőségük, mint 
az, hogy valamilyen módon elcsatolják 
a területet. Erre pedig még a nyuga-
ti szövetségesek szolgáltak példával 
számukra, bár a módszerek különböz-
tek. Koszovó 2008 elején – a gazdasági 
válság és a grúz-orosz háború előtt – 
jelentette be függetlenségét amerikai 
és európai uniós országok támogatása 
mellett, amellyel megsértette az ENSZ 
BT 1244-es, Szerbia mint Jugoszlávia 
jogutódjáról és annak területi integri-
tásáról szóló határozatát, és amelyet 
azóta sem ismert el 131 ország, köztük 
az ENSZ Biztonsági Tanácsnak állandó 
tagjai közül Oroszország és Kína.

Így bár vitathatóan, és a nyugati 
hatalmak által előre bejelentett módon 
el nem ismert népszavazás útján – 
amelynek tisztasága ugyan hagyhat 
kivetnivalót maga után – Krím önálló-
sodott, majd bejelentette csatlakozását 
Oroszországhoz, amelynek jelenleg is 
– 2014. március 11-e óta – szövetségi 
tagja. Krím fontosságát mélytengeri 
kikötője adja, amely stratégiai fontos-
ságú az oroszok számára, világhatalmi 
pozíciójuk fenntartása érdekében.

Ezt követően az oroszoknak nem volt 
érdeke, hogy az orosz többséggel ren-
delkező ukrán megyékben: Harkovban, 
Luganszkban és Donyeckben lázadások 
törjenek ki, Putyin is csitította a kedélye-
ket eleinte, hiszen ezek destabilizálták a 
helyzetet. Számukra elég lett volna az, 
hogy bizonyos jogokat biztosítanak az 
ottani oroszok számára: az orosz nyelv 
szabad használatát, a korlátlan kapcso-
lattartás lehetőségét az anyaországgal, 
valamint autonómiát Ukrajnán belül. 

Ez az autonómia szó nagyon veszé-
lyes ma a politikában, hiszen elég csak 
az Unión belül a skót függetlenedés-
sel kapcsolatos referendumra gondol-
ni, amin egyetlen nagyobb város sem 
szavazott az összetartozásra és csak a 
vidéken élők szavazatain múlott az, 
hogy ma nem kell olyan gyakorlati 
témákkal foglalkozniuk az uniós, angol 
vagy éppen skót politikusoknak, hogy 
NATO-tag maradhat-e egy olyan újon-
nan létrejött ország, amelynek területén 
az egyik legnagyobb tag atomfegyverei 
és atom-tengeralattjáróinak állomáshe-
lye van. Vagy éppen arról, hogy hogyan 
léptettek volna ki egy területet az Euró-
pai Unióból, amely már 1973 óta tag. De 
természetesen az autonómia nemcsak a 
britek miatt kényes kérdés, hiszen ren-
geteg olyan terület van a világon, ami 
autonómiára törekszik vagy már ren-
delkezik vele és ezen túlmenően is önál-
lósodni szeretne: Kashmír, Kurdisztán, 
Transznisztria, Valencia.

USA
Obama azt ígérte a választóinak, 

hogy kivonul Afganisztánból és Irakból 
is. Az iraki kivonulás és az, hogy ezt úgy 
tették meg, hogy a regnáló miniszter-
elnök, Al-Abadi nem tudta megolda-
ni a síita és szunnita szembenállást és 
hatékonyan kormányozni Irakot, ezért 
a kivonuló amerikai erők után létrejött 
erő-vákuumban meg tudott jelenni a szír 
polgárháborúban megerősödő Iszlám 
Állam, amely kihasználva a meggyen-

gült és nem egységes Irakot, egy új állam 
megalakítását tűzte ki célul.

Az amerikaiak problémája az, hogy 
pusztán légicsapásokkal feltehetően nem 
tudják majd szétverni az IÁ erőit és kény-
telenek lesznek újra szárazföldi csapa-
tokat is a helyszínre küldeni. Erre csak 
akkor nem kellene sort keríteniük, ha a 
kurdok, az irakiak vagy az irániak szoríta-
nák vissza az iszlamista militánsokat, erre 
azonban elenyésző esély van.

A kurdoknak az amerikaiak nem 
adnak olyan fegyvereket, amikkel haté-
konyan fel tudnák venni a harcot, hiszen 
ilyet az amerikaiak soha nem tettek és 
nem is fognak tenni, ilyen esetekben min-
dig harmadik vagy negyedik generációs 
fegyvereket juttatnak az adott csoporthoz. 
Illetve szeptemberben hoztak nyilvános-
ságra egy CIA-s anyagot, amely az elmúlt 
67 év hasonló típusú támogatásait össze-
gezte. Ennek az volt a konklúziója, hogy 
elenyésző esetben, szám szerint két alka-
lommal érte el a célját az amerikai beavat-
kozás: az 1974-es görög junta megbukta-
tása alkalmával és a mudzsahedek afga-
nisztáni támogatása alkalmával – amibe 
a Charlie Wilson háborúja című film óta 
tudjuk, hogy belebukott a Szovjetunió is. 
A többi esetben vagy megbukott a támo-
gatott mozgalom, vagy az amerikaiak 
ellen fordultak, vagy csak nem tudták 
megfelelően használni a hozzájuk eljutta-
tott fegyvereket.

Iránnal azért nem jöhet létre egy 
ilyen fokú együttműködés – a korábbi 
évek, évtizedek szembenállásán túl – 
mert ezzel az Egyesült Államok 
elvesztené a már meglévő arab 
szövetségeseit, akik valamennyien 
szunniták, például Szaúd-Arábia.

Az amerikaiaknak az ukrán 
konfliktus kapcsán az az érdeke, 
hogy az orosz felet a lehető legto-
vább gyengítsék olyan gazdasági 
szankciókkal, amelyek a konfliktus 
óta folyamatosan lépnek érvénybe, 
mint amilyen az egyes, a konflik-
tusban meghatározó szerepet játszó 
személyek bankszámláinak zárolása, 
vagy a különböző embargók – amiket 
az orosz fél is előszeretettel bevetett mint 
nyomásgyakorló eszköz.

Kína
Az Egyesült Államok számára, egé-

szen február 21-ig nem Ukrajna volt a pri-
oritás, hanem a Csendes-óceán, hiszen ez 
az egyetlen olyan terület, ami közvetlenül 
hatással lehet az ország dominanciájának 
megtartásában, hiszen ezen a területen 

keresztül kerülhet sor később bármilyen 
esetleges konfliktusra Kínával. Ezért az 
óceán túloldalán kialakított szövetségesi 
blokk, elsősorban Japán és Dél-Korea volt 
stratégiailag fontos számára.

Ahogy Kína számára is, amelynek 
gazdasága az elmúlt években felhalmozta 
a világ külföldi valutakészletének 1/3-át, 
bruttó nemzeti összterméke ma már meg-
haladja Japánét és ezzel a világon a máso-
dik helyet foglalja el az Egyesült Államok 
mögött – még egy pár évig legalábbis, 
amíg le nem hagyja Japán után őket is – 
tette hozzá Nógrádi György. Valamint az 
a Kína, amely Ázsiában saját érdekszférát 
igyekszik kialakítani. Egyrészt gazdasá-
gi csoportokon keresztül, mint BRICK, 
a Shanghaji Együttműködési Fórum, az 
Eurázsiai Együttműködési Fórum vagy 
akár az ASEAN-Kínai Szabad Kereske-
delmi Övezet. Másrészt pedig offenzív 
módon például Oroszország távol-keleti 
felén, folyamatosan települnek át kínaiak 
a gyérebb lakosságú és kevésbé túlnépe-
sedett Szibériába, de olyan mértékben, 
hogy akár egy emberöltőn belül is több-
ségbe kerülhetnek, akár komoly érdek-
ellentétet okozva a két ország között. 
Azonban ezt az oroszok semmilyen 
bevándorláspolitikai eszközzel nem aka-
dályozzák, sőt, semmilyen érdemleges 
haderőt sem állomásoztatnak a területen.

A kínai külpolitikának három meg-
határozó eleme van – mesélte Nógrádi 
–, elismeri a szárazföldi határait – kivé-
ve az indiait, hiszen ott 1962-ben hábo-
rúzott –, ugyanakkor nem ismeri el a 

tengerieket, mert bármelyik szigetet is 
foglalja el vagy szerzi meg, arra tengeri 
bázist telepít. A harmadik pedig, hogy 
kiáll az egységes Korea mellett, de ezt 
csak akkor támogatja, ha az egyesítés 
kettős közeledés következtében jönne 
létre és nem egyedül dél-koreai veze-
téssel vagy az amerikaiakon keresztül. 
A második pont azért is érdekes – azon-
kívül, hogy mostanában egyre feszül-
tebbé válik a koreai helyzet is – mert a 
kínai határokhoz közeli vizeken elterülő 

szigetekre rendre több állam – persze 
elsősorban Kína és Japán – tart igényt. 
Ezeknek a hátterében részben közvetlen 
gazdasági okok húzódnak meg, mint 
a Szenkaku szigetek, amelyek alatt és 
környékén kőolaj- és földgáztelepek 
húzódnak meg.

Az ezerarcú EU
Az európai politikusokat rendkívül 

sokféle nemzetérdek vezérli, erről már 
múltkor is írtunk (Tétékás Nyúz 49. félév-
folyam 4. szám – Nem eszik forrón a kását). 
Ez az ukrán konfliktussal kapcsolatosan 
csak még markánsabban jelenik meg.

Nagy-Britanniának a legfontosabb 
az, hogy a londoni bankokban maradja-
nak azok a hatalmas pénzösszegek, ami-
ket orosz „vállalkozók” vittek, menekítet-
tek oda az elmúlt évtizedek alatt. A balti 
államok közvetlenül fenyegetve érzik 
magukat, azonban a tanár úr felhívta a 
figyelmet arra, hogy nem szabad meg-
feledkezni arról sem, hogy ezen orszá-
gokban a népesség 1/3-a orosz, jórészt 
tisztázatlan politikai helyzettel, hiszen 
nem rendelkeznek szavazati joggal és 
kisebbségi jogaik sincsenek tisztázva – 
persze a Szovjetunió széthullásával az 
orosz diaszpóra más országokban is 
fokozottan van jelen.

A svédek és a finnek azért aggód-
hatnak, mert nem tagjai a NATO-nak, 
márpedig az oroszok előszeretettel teszik 
próbára légtér- és tengeri határmegsér-
tésekkel a környező országok éberségét. 
A németeknek és a franciáknak – úgy, 

ahogy Magyarországnak is – közvet-
len gazdasági kapcsolatai fűződnek 
Oroszországhoz. A németek egyedül 
több tőkét helyeztek ki, mint az Egye-
sült Államok, nem beszélve az Unió 
további országairól, így több európai 
ország is közvetlen gazdasági érde-
kei sérülnek a kétoldalú embargók-
kal, például a lengyeleké, akiknek 
a gyümölcsexportjuk 53%-a került 
korábban az orosz piacra.

A helyzetet ennél jobban csak 
a francia állapot írja le, akiknek az egyik 
kiemelt exportterületük a hadiipar. Most 
is két helikopterhordozót szeretnének 
leszállítani az oroszoknak, amiket még 
korábban rendeltek meg tőlük. Az egyik 
neve éppen Szevasztopol, mint a krími 
város, ami egykor Ukrajnához tartozott, 
de ma az oroszokhoz, csakhogy a franciák 
az amerikaiak szövetségesei, és ha nem 
tudják eladni az oroszoknak a két hordo-
zót, akkor nem tudják, hogy kinek fogják.

Törceee
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Árt vagy használ?

A fluorid fogakra gyakorolt jótékony hatása régóta ismert, ezért 
találkozhatunk vele fogkrémekben, szájvizekben, sőt bizonyos 
helyeken még a vezetékes vízhez is adagolják. Ám egyesek szerint 
a fluorid halálos méreg és tudatosan mérgezik vele az emberiséget. 
Vajon mi az igazság?

Nem meglepő módon az, hogy a 
fluorid hasznos vagy káros az emberi 
szervezetre a dózison múlik, hiszen 
Paracelsus óta tudjuk, hogy „Minden 
méreg és semmi nincs méreg nélkül, 
csupán a mennyiségtől függ, hogy 
valami mérgező-e vagy sem.” De ne 
szaladjunk ennyire előre.

A fluor a földkéreg 13. leggya-
koribb eleme, nagy része kőzetek-
ben, kisebb része pedig a vizek-
ben tárolódik. Elsődleges forrása a 
vulkánkitörések, kigőzölgések, de 
különféle antropogén tevékenységek 
során (szénégetés, alumínium-fel-
dolgozás, tégla- és műtrágyagyártás) 
is a környezetbe kerül. Az emberi 
szervezetbe táplálkozás, elsősorban 
vízfogyasztás útján kerül, ahonnan 
nagy része kiürül, kis része pedig 
a szövetekbe jut. Az európai uniós 
szabályozás szerint a vezetékes víz 
fluoridtartalma nem haladhatja meg 
az 1,5 mg/l-t. Magyarországon a csap-
víz átlagosan kevesebb mint 1 mg/l 
fluoridot tartalmaz,  a határértéket 
csak három település lépi át Jász-
Nagykun-Szolnok megyében, ott 1,7 
mg/l körül van a fluoridkoncentrá-
ció. A vizeken kívül a fluor ételein-
ken keresztül is a szervezetbe juthat. 
Mivel jelen van a talajban, nyomok-
ban szinte minden növényben megta-
lálható, de általánosságban elmond-
ható, hogy a növények rossz hatás-
fokkal veszik fel. Kivételt képez a tea 
(fluormentes vízzel elkészített egy 
pohár tea 0,2-0,3 mg-ot tartalmaz-
hat), a kávé, a kamilla, a fodros kel 
vagy az endívia. Egy WHO-becslés 
szerint e forrásokból földrajzi elhe-
lyezkedéstől függően naponta átlago-
san 0,46–5,4 mg a fluoridbevitelünk. 
Műtrágya- vagy téglagyárak mellett a 
talaj, a levegő és a talajvíz magasabb 
fluoridtartalma miatt, vagy olyan 
helyen, ahol fluoridtartalmú szén-
nel tüzelnek (például Kína számos 
településén), illetve nagy a vulkáni 

aktivitás (Tanzániában), a felnőttek 
napi bevitele elérheti a 8-30 mg-ot 
is. Az Európai Élelmiszerbiztonsági 
Hivatal (EFSA) ajánlása szerint az 
optimális fluoridbevitel 19 év feletti 
felnőttek esetében 3-4 mg.

A fluor az emberi szervezetben 
túlnyomóan a csontok és fogzománc 
alkotórészeként, fluorapatit formá-
jában fordul elő. Beépülését az teszi 
lehetővé, hogy a hidroxiapatit hidr-
oxidionjait fluoridionok helyettesítik. 
Mivel a két ion mérete közel azonos, 
a csere az apatit szerkezetét nem vál-
toztatja meg, keménységét és kristá-
lyos jellegét azonban növeli.

A fogainkat a dentális plakkot 
alkotó baktériumok lepik el, ame-
lyek bizonyos szénhidrátokat (pl. 
cukor, fruktóz, glükóz) elbontanak 
általában valamilyen szerves savra 
(ecetsav, tejsav stb.). Ezek a savak 
a fogban található kalcium-foszfát 
kioldásával (demineralizáció) káro-
sítják a fogzománcot. Kezdetben a 

fogszuvasodás reverzibilis folyamat, 
mert a zománc felszínéről kioldódott 
szervetlen anyagok a nyálból vissza-
kerülhetnek oda (remineralizáció). 
Ha a szájhigiéné nem megfelelő, a 
demineralizáció és remineralizáció 
közt az egyensúly megbomlik. Ennek 
a folyamatnak az eredményeképpen 
először fehér, matt, pontszerű elválto-
zásokat figyelhetünk meg fogainkon 
(mivel az ásványi anyagok vesztésé-
vel megváltozik a fogzománc törés-

mutatója), majd sérül a fogfelszín, 
ami további károsodáshoz vezet, egy-
re nagyobb lyuk jön létre, ez a fogszu-
vasodás. Rengeteg kutatás bizonyítja, 
hogy a fluoridtartalmú készítmények 
elősegítik a remineralizációt, ezáltal 
csökkentik a fogszuvasodás kialaku-
lásának valószínűségét. Ezen jóté-
kony hatása miatt adagolják fogkré-
mekhez, szájvizekhez, de találkoz-
hatunk fluoridtartalmú tablettákkal, 
fogecsetelőkkel is, sőt egyes orszá-
gokban, ahol a vezetékes víz fluorid-
tartalma nagyon alacsony, mestersé-
gesen megnövelik 0,5-1 mg/l-re.

De a túlzott fluoridbevitel komoly 
kockázatokkal jár. Enyhe esetben (2–4 
mg/l koncentrációjú víz fogyasztása 
esetén) dentális fluorózis alakulhat ki, 
amely a fogzománc nem visszafordít-
ható elszíneződésével jár. Leggyakrab-
ban kisgyerekeknél fordul elő, akik 
magas fluoridtartalmú ásványvizet 
fogyasztanak, és emellett esetleg lenye-
lik a fogkrémet, vagy egyéb szájápolási 
terméken keresztül túl sok fluoridot 
fogyasztanak. A csontok fluorózisa 
magasabb (4–10 mg/l) fluoridtartamú 
víz tartós fogyasztásakor jelentkezik, 
és a csontok, ízületek elmeszesedésé-
vel jár, előrehaladott állapotban moz-
gáskorlátozottságot, bénulást okozhat. 
Ezen betegségekre nincs kezelés, csak 
megelőzni lehet őket. Egyes kutatások 
szerint a túl sok fluorid csökkenti a 
termékenységet, pajzsmirigy-túlmű-
ködést eredményez, növeli a daganat-
képződés kockázatát, valamint több 
tanulmány is talált kapcsolatot gye-
rekeknél az IQ-szint és a fluoridbevi-
tel között, de ezen hatások még nem 
bizonyítottak.

Napjainkban egyre többen kérdő-
jelezik meg a vezetékes vizek fluoro-
zását, egyrészt a magas bevitel káros 
következményei miatt, másrészt 
pedig azért, mert egyéb forrásokból 
(élelmiszerek, fogkrémek) nagy való-
színűséggel fedezni tudjuk a napi 
ajánlott bevitelt. De olyan egészen 
elképesztő elméletek is vannak, hogy 
a fluorozás célja a népirtás, illetve a 
népesség intelligenciájának tudatos 
csökkentése.

Összegezve elmondható, hogy a 
fluoridnak – mint gyakorlatilag min-
den anyagnak – hasznos és káros hatá-
sai egyaránt vannak, a lényeg, hogy 
megtaláljunk az arany középutat és 
semmit ne vigyünk túlzásba.

Schimek Éva

„Három, te vagy az én párom”
Avagy párválasztás az embereknél

Gyermekkorunk meséi a szőke hercegről és a csodaszép leányról 
több valóságalappal rendelkeznek, mint hinnénk. A való világban 
mindenki a nagy Ő-re vágyik, akivel focicsapatnyi gyerkőce lehet, 
és hosszú, boldog életet élhet. De mi alapján keresi gyermekei apját 
egy nő? Mit talál vonzónak egy férfi?

Minden élőlény célja saját gene-
tikai állományának továbbörökítése. 
A szaporodáshoz szükséges partner 
kiválasztása lehet a hím és a nőstény 
döntése is – a két nem azonban más 
szempontok alapján keresgél. A hím 
célja, hogy minél több utódja legyen, 
míg a nőstények magukra az utódokra 
koncentrálnak – hogyan fogják felne-
velni őket, mennyi segítséget fognak 
kapni párjuktól? Rengeteg faj párvá-
lasztási szokását ismerjük, de tisztá-
ban vagyunk vele, hogy az emberek mi 
alapján döntenek? Egyértelmű, hogy 
nálunk az érzelmeket nem lehet csak 
úgy félresöpörni, de lehet tisztán tudo-
mányos szemmel is tekinteni a témára 
– ettől persze nem lesz minden úgy, 
ahogy a felmérések állítják.

Mi kell egy férfinak?
Egy biológus szemével nézve a 

válasz: egy petesejt. Pontosabban egy 
megtermékenyíthető hölgy, aki jó egész-
ségnek örvend. De hogyan mondható 
meg valakiről, hogy egészséges és meg-
termékenyíthető? Ránézésre! A férfiak 
számára nem véletlenül olyan fontosak 
a külső jellegek. Választottjuknak egy 
adott korintervallumba kell esnie, hogy 
megfelelő hormonális állapotban legyen 
– de minél fiatalabb, annál jobb. A hölgy 
bőre legyen sima, tiszta, pirospozsgás; 
haja hosszú, fényes, dús. A felmérések 
alapján a férfiak a 0,7-es csípő-derék 
arányú nőket tartják a legvonzóbbnak 
– a karcsú derék arra utal, hogy az illető 
nincs megtermékenyítve és valószínű-
leg nem is volt még. Emellett pedig az 
sem hátrány, ha a hölgy testtömegindexe 
húsznál alacsonyabb.

Bár igencsak relatív, de lényeges jel-
leg a szépség. De mi számít szépnek? 
A kutatások megdöbbentő eredményt 
hoztak: ami átlagos. A férfiak és nők ese-
tében is elvégzett kísérletben több nő/
férfi képéből kiátlagolással létrehoztak 
egy-egy arcot. Ezt az ellenkező nemű, 
átlagos arcot mind a nők, mind a férfi-

ak vonzóbbnak tartották, mint a kiin-
dulási alanyok bármelyikét. Persze ez 
nem azt jelenti, hogy nincs vonzóbb arc 
a kiátlagoltnál: elég csak a mangákban 
látható, rajzolt lányokra gondolnunk. 
A nagy szemek és a telt ajkak a magas 
ösztrogénszintet jelzik, a kis, kerek áll az 
alacsony tesztoszteronszintre utal. Az 
összkép nemcsak vonzó, de olyan gyer-
meki ártatlanságot sugall, amely védel-
mező ösztönöket ébreszt a férfiakban.

Természetesen fontosak a kifejlett 
mellek, amelyek szintén fiatal, egész-
séges fizikai állapotra utalnak. A kuta-
tások során figyelembe vették még a 
lábak testhez viszonyított hosszát is. 
Az eredmények alapján a férfiak a hosz-
szabb lábakat preferálják (gondoljunk 
csak a Barbie babára, amelynek termé-
szetellenesen hosszú combjai vannak) 
– ez nőknél pont fordítva van, számuk-
ra a testarányok tekintetében inkább a 
„rövidebb” lábú férfiak a vonzóak.

A férfiak helyzete azonban nem 
egyszerű: a nők ugyanis előszeretettel 
„csalnak”, ha a kinézetükről van szó 
különböző kozmetikai termékek, alak-
formáló ruhák segítségével.

Mi kell a nőknek?
Nemcsak a spermiumok, hanem a 

férfi is lényeges, aki „körülveszi” őket. 
A nők számára nem fontos annyira a 
külső, mint a férfiaknál. Természetesen 
megfelelő génekkel rendelkező párra 
van szükségük, akivel egészséges utó-
dokat nevelhetnek fel – de lényeges, 
hogy milyen szülői gondoskodásra 
számíthatnak a gyereknevelés során. 
A férfi legyen domináns, megbízható, 
rendelkezzen a megfelelő anyagi erő-
forrásokkal. Ha széles vállú, sportos, 
izmos, jó kondícióban van, akkor meg 
tudja védeni családját – de sose bántsa 
őket, legyen gyerekszerető és empati-
kus. A nők számára elengedhetetlen, 
hogy választottjuk ne legyen unalmas: 
intelligens, jó humorérzékű partnert 
keresnek. Újabb tanulmányok szerint 

a partner játékossága is fontos ténye-
ző. Ez is a férfi agresszivitásával lehet 
összefüggésben: a kutatók feltételezik, 
hogy a nők a játékosság meglétét úgy 
értelmezhetik, hogy a férfiban keve-
sebb az agresszió, így kevésbé látják 
veszélyesnek magukra és gyermeke-
ikre nézve.

A kiátlagolt arcnál férfiak esetében 
is van vonzóbb, de hogy az pontosan 
milyen, attól függ, hogy a felméréskor 
megkérdezett nők a menstruációs cik-
lusuk mely pontján voltak. Az ovuláció 
környékén lévő nők a férfiasabb, tehát 
szögletesebb arcú, markáns arcvoná-
sokkal rendelkező férfiakat választják, 
míg a ciklus többi részében – meglepő 
módon – a „nőiesebb arcú” férfiakat 
preferálják. Rövid távú kapcsolatra 
szintén férfiasabb jellegekkel rendel-
kező párt keresnek, míg hosszú távú-
ra a nőiesebb típust. Mi lehet ennek 
az oka? A karakteresebb jellegekkel 
rendelkező férfiak jobb génekkel ren-
delkeznek, viszont kevésbé karakteres 
társaik sokkal jobban teljesítenek, ha a 
szülői gondoskodásról van szó.

Mivel fontos a stabil anyagi háttér, a 
hölgyek hajlamosak a jobb anyagi hely-
zetben lévő partnereket keresni. Az autó 
státuszszimbólum, fix fenntartási költ-
séggel rendelkezik, megléte egyértelmű-
en megfelelő jövedelemre és megbízha-
tóságra utal. Érdekes összefüggés, hogy 
egy nő minél vonzóbbnak tartja magát, 
egy randevú alkalmával annál inkább 
elvárja, hogy partnere fizessen – viszont 
a fordítottja is igaz: a negatív önértékelé-
sű hölgyek sokkal nagyobb hajlandósá-
got mutatnak a számla fizetésére.

Összességében tehát a nők számá-
ra az a fontos, hogy megbízható pár-
juk legyen, akire számíthatnak közös 
életük során – míg a férfiak inkább egy 
fiatal, csinos nőre vágynak.

De ez szigorúan csak elmélet, 
hiszen az érzelmeknek senki sem tud 
parancsolni.

Polyák Katalin
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Szeretnéd nyomtatásban látni saját írá-
sodat, novelládat? Küldd el nekünk a 
foszerkeszto@ttkhok.elte.hu-ra „Négyes- 
hatos” tárgyú levélben, 1700-2000 
karakter terjedelemben, és a követke-
ző számok egyikébe bekerülhet!

Budai túra
Egy messzebbre mutató helyvektor

A „megszokott” helyvektor helyszínektől eltérően most kirán-
dulásra szeretnék mindenkit invitálni egy csodás budapesti, pon-
tosabban budai helyszínre: a száz éve épült János-hegyi Erzsébet 
kilátótoronyhoz. BKV-val és gyalogszerrel közelíthető meg a hely-
szín. Az elindulás tökéletes okai lehetnek: testmozgás, friss levegő, 
gyönyörű látkép, sikeres randevú.

Az Erzsébet kilátó névadó-
ja Elisabeth Amalie Eugenie von 
Wittelsbach, más néven Sissi hercegné. 
Ő maga is járt ezen a helyszínen, és cso-
dálta a gyönyörű látványt. Egy másik 
hires történelmi személy is köthető ide, 
hiszen Hunyadi János életét állítólag 
egy szemrevaló görög hölgy mentette 
meg itt. Ezeket a regéket és a torony száz 
év alatt történt eseménye-
it mindenki elolvashatja 
a http://janoshegyikilato.hu 
honlapon.

A kilátótoronyhoz 
jutás igen egyszerű. Egyik 
lehetséges módja: 21, illet-
ve 21 A buszokkal (ame-
lyek a Széll Kálmán térről 
indulnak) kell elmenni 
a Normafa megállóig, 
innentől kezdődik a gyalo-
gos túra. A lustábbak akár 
meg is állhatnának már a 

busz végállomásánál, hiszen fenséges 
itt is a panoráma, még padok is vannak 
a pihenéshez, és gyalogösvény is fellel-
hető a fák között egy kis mozgáshoz.  
A nagyravágyók és kitartók pedig 
haladjanak tovább rendíthetetlenül 
a Jánoshegyi úton. Eltévedni nagyon 
nehéz, végig ezen kell haladni, még 
kereszteződés sincs nagyon sokáig. 

Csak egyszer kell az „ösvényről” letér-
ni, amikor jobbra fordulva az Erzsébet 
kilátó útra kell kanyarodni. Kb. fél óra 
kényelmes tempóban a Normafától a 
célpont. Egy másik lehetőség lehet a 
megközelítéshez a fogaskerekű-kerék-
pár kombináció (vagy bicikli helyett 
szintén gyalog), ami még különlegeseb-
bé teheti az utat. Ezt az opciót választva 
többet kell „lábbusszal” menni a jár-
művel való utazás után (így kb. 50 perc 
lenne, ezért ezt inkább tényleg biciklivel 
ajánlanám). A 60-as jelzésű fogaskere-
kű – amely a BKK nyilatkozata alapján 
október 23-tól újra a teljes pályán közle-
kedik – a Városmajor megállóból indul.

Arra azért figyelmeztetnék min-
denkit, hogy most, mikor már koráb-
ban sötétedik be, jobban kell figyelni 
az elindulás időpontjára. Inkább nap 
közben tervezzetek oda menni gyalogo-
san, mert az út nincsen kivilágítva, és a 

buszon volt egy-két kétes 
alak, akikkel nem szívesen 
találkoztam volna össze a 
sötétben. Kocsival menve 
persze más a helyzet (és a 
kivilágított város látványa 
is biztosan gyönyörű), de 
szerintem a legtöbb egye-
temista nem rendelkezik 
ilyen lehetőséggel, így 
marad a kolis verziós BMV 
(busz-metró-villamos).

Próbáljátok ki, megéri!
Resch Bori

Fodor Ákos poémái
Ebben a számban a hazai költészet 

egy kevésbé ismert kincsesládáját tár-
juk fel, amely nem rejt mást, mint Fodor 
Ákos alkotásait. A művészt egyre többen 
ismerik, de még mindig elég kevesen 
ahhoz, hogy kuriózumnak számítson.

Fodor Ákosról mint személy keve-
set tudunk: visszahúzódó, interjút 
kivételes esetekben ad, ám még ekkor 
is elenyésző mértékben mesél önma-
gáról, életéről. Ahogy a művész leg-
utóbb az irodalmijelen.hu által készí-
tett riportban fogalmazott: „Óhatatla-
nul komi-tragikusnak érzem, ha épp egy 
író kezd el önéletéről fecserészni, hiszen 
lényegében két lehetőség áll előtte: vagy 
azt mondja el fölhígítva, aminek lényegét 
már megírta vagy azt, amit megírnia nem 
sikerült.” Mindenesetre az 1945-ben 
született költő a zeneművészeti főis-
kolán végzett, első kötetét 1978-ban 

publikálta, idén Szabadesés címmel 
megjelent verseskönyvét is hamar 
elkapkodták a rajongói.

Egy különleges személy alkotásai 
sosem terheltek a hétköznapok szürkesé-
gével, éppen így van ez Fodor Ákos ese-
tében is.  A költő ugyanis a néhány soros 
haiku műfaját preferálja, amely az ősi 
Japánból eredeztethető. A haikut a szavak 
nélküli természet művészeteként lehet-
ne megfogalmazni, amelyet mégiscsak 
betűkkel vetnek papírra. (Erről a műfajról 
írtunk már a költészet napja alkalmából 
készített különszámban: http://issuu.com/
tetekas_nyuz/docs/4608nyuz/15). Az euró-
pai haikuk – ha érdemes egyáltalán így 
nevezni – az eredeti japán alkotásoktól 
formailag eltérnek és csupán idézni képe-
sek az ősi apró műveket.

Magyarországon Fodor Ákosnak 
mégis sikerült valami egészen lehenger-
lőt komponálnia. Iróniába, bölcseletekbe, 
abszurdumokba mártott tollal papírra 

vetett tömör, egy-két soros haikui elmél-
kedésre késztetnek. Olyan gondolatokat 
ébresztenek, amelyek önmagunktól nem 
kerítenék a modern társadalom rohanó 
személyét hatalmukba. Csupán néhány 
szóval, egyfajta irreverzibilis folyama-
tokat indítanak el az olvasóban. Kötetei 
néha megdöbbentve, olykor ráeszméltet-
ve vagy csak merengtetve kelnek életre a 
befogadóban.

Valamennyi kötetét nagyon nehéz 
beszerezni, szinte már lehetetlen kül-
detésnek tűnik. Kiadója egy idős hölgy 
egymagában, aki páratlan odaadással, 
ugyanakkor szokatlan közvetlenséggel 
végzi hivatását. Mindent összevetve, 
a költővel kapcsolatban minden egye-
di: a semmibe és mégis a mindenségbe 
vezető gondolatai, a rejtelmes élete, még 
a szokatlan kiadója is. Rajongóinak az 
élete nem lenne ugyanaz nélküle, az én 
életem sem lenne ugyanaz.

Kőnig Rita

Babona
Mi hasznunk az egészből?

A babona körülveszi mindennapjainkat. Tudatlanul is alkal-
mazzuk őket. Tekintsünk csak egy drasztikusabb változtatást egy 
nagy lépés előtt. Kívánságok, remények. Egyfajta tévhit részei mind, 
amelyek néha előreviszik napjainkat, gyakran pedig komfortérze-
tünket feszegetik.

Bizonyára a legtöbbeteknek 
volt vagy van egy alkalmi kabalája 
a nagyobb megmérettetésekre, vizs-
gára, állásinterjúra, fontos találká-
ra. Lehet ez a dolog egyfajta reggeli 
szertartás, egy ruhadarab vagy csak 
egy régi plüssfigura. A lényeg, hogy 
annak segítségével legyőzhetők az 
elénk tornyosuló akadályok. De mit is 
rejtenek ezek valójában, használnak-e 
egyáltalán a gyermeki babonák?

J ó m a g a m  i s  r a g a s z k o d o m 
néhány ilyen dologhoz, például a 
létrákat kikerülöm, a kiömlött sót 
rendszerint a hátam mögé öntöm 
meg efféle nevetséges apróságok.  
És leírva magam is ledöbbenek, 
mennyire naivan is lehet valamiben 
hinni, aminek lényegében csak akkor 
van foganatja, ha az ember bebeszé-
li magának. Például nem mindenki 
hisz a fekete macskában vagy a pén-
tek tizenháromban. Meg ki az, aki 
reggelente arra ügyel, hogy nehogy 
bal lábbal keljen fel? Ugyan már. 
Mégis, a jó babona mellett, ha nem 
is tudunk róla, a rosszat is rendsze-
rint alkalmazzuk, gondoljunk csak 
Murphy mindennapi törvényeire. 
Sok apró, kellemetlen dolog után 
például az emberek java része úgy 
látja, hogy a sok bosszúság vetített 
elő egy rosszul sikerült vizsgát. Vagy 
ha épp túl jól áll az ember dolga, 
akkor meg attól fél, mi az a rossz, 
ami utána következik, hisz nem lehet 
ennyire szerencsés. A babona lénye-
gében egy szenvedélyes viselkedési 
forma, amit egy hamis gondolat szül. 
Mégis, mindannyian ezt csináljuk. 
És tulajdonképp mi haszna? Semmi.

A babona egyfajta biztonság-
ként funkcionál a reménytelenség-
ben. Gondoljunk csak a zárthelyikre.  
Az ember kedvelt zenéjét hallgat-
ja vagy megnéz egy részt kedvenc 
sorozatából. De ez külön bontható 
mondjuk a lányok és fiúk tipikus 
szertartásaira. Mi, nők szeretjük fel-

venni ugyanazt a blúzt vagy szeren-
csehozó tollunkat elrakni. Míg a fiúk 
lehetnek elvetemültebbek: nem cse-
rélnek alsóneműt vagy nem borot-
válkoznak a vizsgaidőszak végéig. 
Jaj annak, akinek az nem csak pár 
napig tart! De a dolog ennél sok-
kal egyszerűbb. Nemrégiben egy 
egyetemistákkal végzett kísérlet 
révén kimutatták, hogy az egész 
hercehurca helyett a bizonytalan-
ság helyettesíthető egyvalamivel és 
nem is kell mást tenni. A siker általa 
elkönyvelve. A kísérletben részt vett 
egyetemisták felének az volt a dolga, 
hogy a vizsga előtt képzeljék maguk 
elé a jó eredményt, mintha csak a 
vizsga után látnák az indexükben. 
És csupán erre koncentráljanak.  
A másik felének pedig semmi más 
dolga nem volt, csak azt tenni, amit 
egy normális esetben csinálnának.  
A kísérlet megdöbbentő eredménnyel 
végződött. A második csoport tagjai-
nak sikerült egyedül a vizsga. Hogy 
miért? Nagy dolgot nem árulok el, ha 
azt mondom, hogy ŐK TANULTAK, 
míg a másik csoport tagjai vakon hit-
tek szuggerálóképességükben. Vala-
hogy a babona is ilyen. Egyfajta hit.  
Csakhogy még a legbigottabb hívők 
számára is van valami, ami a babo-
nára is alkalmazható, a tudás mögöt-
te. Ez pedig vizsgaidőszakban – bár-
mennyire is bebiztosítjuk magunkat 
tucatnyi szerencsével – a leghatéko-
nyabb. És most mindenki, keresztbe 
az ujjakat és irány a tanterem.

Lora

Bringázni jó!
Ha azt mondom, hogy imádok 

biciklizni, az még enyhe kifejezés  – teke-
rés közben néha eszembe jut, hogy két 
kerékkel kellett volna születnem (tudom, 
ez egy bizarr gondolat). Régen is szeret-
tem, de azt hiszem, csak azóta értékelem 
igazán, mióta rendszeresen csinálom és 
végre-valahára meg is látszik rajtam a 
jótékony hatása. Mert most őszintén, 
tudod milyen érzés úgy felmászni lép-
csőn a hatodikra, hogy nem fáradsz el 
közben? Marha jó! Szóval, ha te is szeret-
nél önelégült vigyorral lépcsőzni, kezdj 
el szépen bringázni. Pár év, és remek 
kondícióban leszel. Kitartás!

Én a Velencei-tónál szoktam teker-
ni. Tavasszal átadták a déli parton az 
új kerékpárutat. Ez azért király, mert 
nem is tudtam róla, hogy építkeznek.  
Kezdetben eléggé morcos voltam, mert 
a kedvenc útvonalamat betonozták le 
és festették össze mustársárga nyilakkal 
– eddig leginkább csak én használtam, 
most pedig tele lett biciklisekkel. Utána 
azonban rávettem magam és kipróbál-
tam az új utat. Megbocsátottam a mun-
kásoknak. Azonnal. Tükörsima betonon 
suhanhatsz közvetlenül a tó partján 
(keleten kicsit túlzásba is estek, ugyanis 
harminc centire a kerekektől már a víz 
van…) imádnivaló, zöld kis hidakon át, 
gyönyörű kilátás mellett. Az út kétsávos, 
egy neked, egy a szembejövő forgalom-
nak, szóval lehetőséged van az előzés-
re is. És szükséged is lesz rá. Gyakran. 
Ugyanis a biciklizők nagy része szen-
tül hiszi, hogy a gyök kettő megfelelő 
haladási sebesség, csoportosan elfoglalni 
az utat teljesen normális, arról nem is 
beszélve, hogy a gyalogosok képtelenek 
a fél méterrel arrébb lévő, tökéletes álla-
potú járdát használni és leállnak beszél-
getni az út közepén. Ettől eltekintve az 
új úton másfél óra alatt megkerülheted a 
tavat (már ha jó kondiban vagy) és bicik-
liről csodálhatod meg a naplementét.  
Ha másért nem, már ezért érdemes kipró-
bálni. Szóval tekerjetek lelkesen, vidéken 
vagy a városban, úgyis drága a benzin, 
izmosnak lenni pedig sosem hátrány.

Katie S.

http://issuu.com/tetekas_nyuz/docs/4608nyuz/15
http://issuu.com/tetekas_nyuz/docs/4608nyuz/15
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Belszíni fejtés Mozizóna & Sorozatlövő18 19Nekem Budapest
Számodra mit jelent?

A Magyar Filmhét keretein belül néztem meg ezt a filmet. Vagyis fil-
meket, mert nyolc rövidebb alkotás közös uniójaként jött létre ez a kb. 
másfél órás mű. A Színház- és Filmművészeti Egyetem végzős rendező-
inek közös munkája, amiben alacsony költségvetésű  szkeccsfilmeket 
készítettek Budapestről, itteni eseményekről.

Nem lehet szokványos kategóriába 
besorolni a műfaját. Az biztos, hogy 
nem útikalauz vagy dokumentumfilm, 
hanem epizódonként egy-egy történet-
be kapunk betekintést, ami természete-
sen a fővárosban játszódik.

Az első, Miért vannak olyan mesz-
sze a székek a HÉV-megállóban? című 
szkeccs lendületesen és viccesen nyitja 
a sort, ahol elszabadul a (pokol helyett) 
fantázia. Ebben nagyon tetszett, hogy 
egy teljesen hétköznapinak mondható 
dolgon akadt meg a rendező szeme és 
gondolta azt tovább.

A Park egy külföldön élő magyar épí-
tész bizonytalanná váló identitását jeleníti 
meg. Mit jelent számára (montreali lakos-
nak) egy park, ami Budapesten van?

Sándorferi kissé kusza és érthetet-
len meséket mond el, amik vele történ-
tek meg. Mindegyik témája a szerető és 
halál, egy kicsit elvontan.

A következő részről a Kansasi csavar 
című film jutott eszembe. A Hazatérés is 

egy nem várt fordulattal végződik. Egy 
férfi és egy nő találkozása a pályaudva-
ron, sőt, ez több mint találkozás: életmen-
tés, majd egy kibontakozó szerepjáték.

Bálint egy rendező, aki maga sem 
tudja mit akar.

Utána egy osztályterembe csöp-
penünk, ahol a tanárnéni földrajzórán 
feleltet. Egy teljesen szokásos szituá-
ció, amely régi emlékeket ébresztett 
bennem. Ennyi év távlatából vicces és 
kellemes élményt okozott a Felelés.

Nekem kicsit furcsa volt először a 
Threesome. Gondolkoztam rajta, hogy 

vajon mire gondolt a rendező. Erről is 
egy másik mű, a Jane Austen által írt Tar-
tózkodó érzelem ugrott be. Nem a roman-
tikus történet és boldog vég hasonlósága 
miatt, hanem csak a bonyolult és homá-
lyos kapcsolati rendszer folytán.

Az utolsó epizód egy hétközna-
pi, valószínűleg önbizalomhiányos fiú 
(Péter) lélektani fejlődését tárja elénk: 
egyéni felelősségvállalás és hétköznapi 
hősködés a Margit-szigeten. Megjele-
nik az igazi budapesti „reggeli tömeg 
a négyeshatoson” hangulat, így töké-
letesen illeszkedik a fő cím témájához, 
méltó lezárásként.

Ajánlom megnézésre! Amellett, hogy 
az ismert helyszínek jelennek meg a vász-
non, el is gondolkodtat. Bebizonyította, 
hogy a rengeteg látványelem nélkül is 
lehet jó filmet készíteni. Ráadásul nekem 
már kicsit sok volt azokból a történetek-
ből, melyekről az első öt percben tudtam, 
hogy melyik sablon alapján készítették.

Resch Bori
NEKEM BUDAPEST (színes, magyar szkeccsfilm, 
95 perc, 2013)
Rendező: Szeiler Péter, Szimler Bálint, Kárpáti 
György Mór, W. Pluhár Attila, Ferenczik Áron, 
Reisz Gábor, Bálint Dániel, Kapronczai Erika, 
Csuja László, Muhi András Pires
Forgatókönyv: Bálint Dániel, Ferenczik Áron, 
Jakab Juli, Kárpáti György Mór, W. Pluhár 
Attila, Reisz Gábor, Szeiler Péter, Szimler 
Bálint
Szereplők: Gyabronka József, Hajduk Károly, 
Kerekes Vica, Gulácsi Tamás, Mészáros Piros-
ka, Vati Tamás
Pontszám: 6/10

Terápia
Az HBO sajátgyártású sorozatának 

rengeteg külföldi változata van. Az elsőt 
Izraelben forgatták BeTipul címmel.  
A legtöbb verzió nagyon hasonlít mind 
a szereplőkben, mind a történeteikben.

Az első évad két éve jelent meg 
nálunk. A történet lényege, hogy Dargay 
András (Mácsai Pál) – akit szeretnek a 
sármos jelzővel illetni, hát nem tudom… 
– elismert pszichoterapeuta tágas budai 
lakásában várja hétről hétre pácienseit. 
Hétfőnként a fiatal és nagyon csinos 
Laurát (Marozsán Erika); keddenként a 
gyógyszergyáras Abonyi Mátét (Nagy 
Ervin); szerdán az öngyilkossággal gya-
núsított tornászlányt, Zsófit (Szamosi 
Zsófia) fogadja. Csütörtökönként pár-
terápiát tart Petrának (Sztarenki Dóra) 
és Tominak (Nagy Zsolt), péntekenként 
pedig András jár egy kollégájához (Csá-
kányi Eszter) szupervízióra. 

Hamarosan kiderül, hogy And-
rás háza táján sincs minden rendben. 
Nagyon megromlott a viszonya felesé-
gével, Judittal (Für Anikó). 

A sorozat különlegességét az adja, 
hogy szinte az egész egy szobában ját-
szódik le, ahogy az egyes terápiás ülé-
seket láthatjuk. Mégsem unatkozunk 
egy percre sem, ezek a párbeszédek 
teljes mértékben lekötik a figyelmet – 
köszönhetően a kiváló színészeknek.

Azért szeretem ezt a sorozatot 
nézni, mert olyan témákat érint, amik 
szerintem minden embert foglalkoztat-

nak: hűség, hűtlenség, szerelem, önbi-
zalom, megbecsülés, munka, család, 
gyerek… Minden szereplővel tudunk 
valamennyire azonosulni és a terapeu-
ta kérdésein mi is elgondolkozhatunk 
és levetíthetjük a saját életünkre. 

Alig több mint egy hét alatt néztem 
végig a 40 részes első évadot – ami egyéb-
ként most ingyenesen megtekinthető az 
HBO honlapján – a végére egy kicsit csa-
lódott voltam. Úgy éreztem, a legtöbb szál 
nem haladt igazán előre, vagy nagyon 
is haladt, csak egyáltalán nem a boldog 
befejezés felé. Az egyik utolsó részben 
még az is felvetődik az egyik újonnan 
képbe került szereplő által, hogy lehet, 
hogy egyáltalán nincs értelme az ilyesfajta 
feltárásnak, hiszen a tudatalatti tudja, mit 
és miért szükséges elnyomnia.

Ettől még nagy-nagy izgalommal 
várom a második évadot, ami október 
27-én kezdődik.

Évi

Sudoku
Sziasztok! Gondolom a sudokut mint rejtvényt mindenki ismeri, így nem 

is szaporítanám tovább a szót: a szürkével jelölt négyzetek közül kell bekülde-
netek hármat (nem, nem kivágni kell, hanem kitölteni a rejtvényt, és a szürké-
be kerülő számra vagyunk kíváncsiak) a nyuzrejtveny@gmail.com e-mail címre.  
A helyes megfejtést beküldők között csokit sorsolunk ki! Jó fejtegetést!

(Itt jönne az a rész, ahol 
az előző szám nyerteseinek 
neveit olvashatjátok, de ha 
jól tudom, senki nem kül-
dött be megfejtést ahhoz a 
rejtvényhez. Ne punnyad-
jatok ennyire!)

Ákos

http://www.imdb.com/title/tt2351598/
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