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Az 51-es körzet
Az elmúlt hétvégén kicsit összeren-

deztem az eddigi tevékenységemet a 
Nyúz-nál, számításba vettem mindent, ami 
lényeges, ugyanis készülődtem a beszá-
molóm megírására a Záró Küldöttgyűlés-
re. Persze az összevadászott adatok jelen-
tős része nem került bele az összefoglaló 
írásba, ugyanakkor nekem jól esett egy 
ilyesféle összesítést  olvasni.

Amikor az ember először ír cikket egy 
újságba, a leadás után bizsergő izgalom fogja 
el: ez a rövid (vagy hosszú) agyszülemény 
hamarosan több száz hallgató kezébe jut(hat) 
el, vajon mit fognak hozzá szólni, képes lesz-e 
szórakoztatni, értik-e majd a humorát stb.

Ahogy egyre több írásunk jelenik meg, 
úgy válik ez rutinszerűvé, egy idő után már 
semmi izgalom nincs abban, hogy hétfőn haj-
nali két órakor (true story) pötyögöm a főszerkesztői köszöntőt, nem gondolok arra, 
mit szóltok hozzá az olvasáskor (bár most arra gondolok, hogy mit szóltok majd). 
Ettől függetlenül például számomra továbbra is öröm az írás, jól érzem magam tőle.

De visszakanyarodva az eredeti témához: ez a rövidke szösszenet az 51. 
témával rendelkező írásom (tehát a „csatlakozzatok a szerkesztőséghez”-felhívások 
nem számítanak) a Tétékás Nyúz-ban. Wow. Ráadásul mindezt úgy értem el, hogy 
hozzávetőlegesen hatvan lapszámmal ezelőtt csatlakoztam a szerkesztőséghez, 
amiből nyugodtan kivonhatunk tizennégyet, amikor egy fél évig egyáltalán nem 
dolgoztam az újságnál. Azért ez mégsem hangzik rosszul...

Csak azt remélem, hogy ti még nem unjátok a dolgot. Én nagyon nem, sőt, 
ha szabad így fogalmazni, egyre jobban élvezem. Ha szeretnéd te is átélni a fent 
említett érzést, olvasd el az alábbi szürke keretes írást, és a megadott e-mail címen 
vedd fel velem a kapcsolatot. Nem harapok!

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!

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 hosz-
szabbítása, visszavétele, adatbázisok, 
MTMT adminisztrátorok, EDIT admi-
nisztrátor, kari könyvtárak szolgáltatá-
sai) azonban ez idő alatt is elérhetőek. 
A könyveket hétköznapokon 10–14 óra 
között lehet visszahozni az ELTE Szerb 
utcai épületébe.
Az ELTE Online, az Egyetem internetes 
hallgatói magazinja is beszámolt róla, 
hogy közel 250 milliós uniós támoga-
tásban részesül az Egyetemi Könyvtár 
a Környezet és Energia Operatív Prog-
ram keretében, melyből az épület fűtés-
technikai rendszerének korszerűsíté-
sét, 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

Magyar Tudomány Ünnepe 2014

2014 novemberében tizenegyedik alkalommal rendezik meg országszerte a Magyar 
Tudomány Ünnepét (MTÜ), amelyen az ELTE számos szakmai programmal vesz 
részt. A 2014. november 3–30. közötti sorozat vezértémájának főcíme a Magyar Tudo-
mányos Akadémia (MTA) Elnökségének döntése értelmében: „Messze látó tudomány: 
felelős válaszok a jövőnek”.
„Az idei Magyar Tudomány Ünnepe programjai a tudomány messze látó képességét 
helyezik a középpontba. A jövővel kapcsolatos válaszok keresésére buzdítják a részt-
vevőket, akik ezúttal a tudomány szerteágazó szempontjaiból ismerhetik meg a termé-
szeti és társadalmi folyamatokat” – fogalmaz programadó szövegében Lovász László, 
a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, az ELTE egyetemi tanára.
Az MTÜ 2014-es nyitóelőadását Csépe Valéria, az MTA levelező tagja, korábban az 
ELTE egyetemi tanára tartja „A hangok hatalma - a kognitív fejlődés és az újrahangolt 
agy” címmel 2014. november 3-án 10:00 órakor az MTA székházának dísztermében, 
olyan kérdésekről, mint hogy miként válik a kisgyermek érzékennyé anyanyelvének 
hangjaira, és hogy miben más és miben azonos a zenei kifejezőkészség és a beszéd 
fejlődése.
Az Országgyűlés 2003-ban hozott törvényt a Magyar Tudomány Ünnepéről: novem-
ber 3-át – azt a napot, amelyen 1825-ben Széchenyi István birtokainak 1 évi jövedel-
mét Magyar Tudós Társaság alapításának céljára felajánlotta, és ezzel lehetővé tette 
a Magyar Tudományos Akadémia megalapítását – a Magyar Tudomány Ünnepévé 
nyilvánítja.
A Magyar Tudomány Ünnepe ELTE-s programjai itt találhatóak: http://www.elte.hu/mtu
forrás: http://www.elte.hu

DAAD-ösztöndíj 2015/2016

A Német Felsőoktatási Csereszolgálat 
(DAAD) a magyar hallgatóknak, dip-
lomásoknak és kutatóknak, valamint 
tudományos fokozattal rendelkező 
főiskolai, egyetemi oktatóknak és kuta-
tóknak minden évben németországi 
tanulmányi és kutatói ösztöndíjakat 
kínál. Pályázni postai úton a Magyar 
Ösztöndíj Bizottságnál (MÖB) kell.  
A 2015/2016-os tanévre a pályázati 
határidő: 2014. november 15.
A DAAD (Deutscher Akademischer 
Austauschdienst) nemzetközi felső-
oktatási cserét támogató intézmény, 
a németországi egyéni ösztöndíjak 
legnagyobb felkínálója. Egyesületként 
működik, amelynek a legtöbb német-
országi felsőoktatási intézmény tag-
ja, a finanszírozása pedig nagyrészt a 
német kormány forrásaiból történik.  
A DAAD számos partnerkapcsolatot 
és közös projektet támogat a magyar és 
német egyetemek és főiskolák között, 
de egyéni ösztöndíjakat is nyújt, ame-
lyekkel minden évben sok magyar fia-
tal juthat el Németországba.
Részletes pályázati felhívás:
http://www.elte.hu/file/DAAD_1516_
palyazat.pdf
Bővebben a DAAD-ről:
http://www.elte.hu/file/DAAD_1516_
bovebben.pdf
A DAAD honlapja: http://www.daad.info.hu
forrás: http://www.elte.hu

Hudecz Ferenc a Kisfaludy Lajos Alapítvány kuratóriumának új elnöke

A Richter Gedeon Nyrt. Kisfaludy Lajos Alapítvány kuratóriuma – a lekö-
szönő elnök, Görög Sándor akadémikus javaslatára – egyhangúlag új elnökévé 
választotta 2014. szeptember 1-től Hudecz Ferenc akadémikust, az ELTE 
korábbi rektorát, a TTK Szerves Kémiai Tanszék, valamint az MTA-ELTE 
Peptidkémiai Kutatócsoport vezetőjét.
Az Alapítványt 1994. december 16-án hozták létre, célja „az eredeti gyógy-
szerek kutatása és az ahhoz kapcsolódó tudományterületek fejlődésének 
elősegítése, támogatása, különös tekintettel a Richter Gedeon Nyrt-ben 
folytatott tudományos kutatásokkal érintett területére”, valamint Kisfaludy Lajos (1924–1988) állami 
díjas vegyészmérnök, kimagasló jelentőségű gyógyszervegyész emlékének ápolása. A célok megvalósítása 
érdekében az alapítvány többek között tudományos konferenciákat és rendezvényeket szervez, illetve 
hozzájárul a kutatók azokon való részvételének finanszírozásához, valamint a kutatási tevékenység 
elismeréséhez a kutatási területen legszínvonalasabb tudományos közleményt publikáló kutatóknak külön 
díjazás juttatásával is hozzájárul.
forrás: http://www.elte.hu

A Visegrad group of Academies díját 
kapta Csomós Petra

A visegrádi országok tudományos aka-
démiáit tömörítő The Visegrad group of 
Academies szervezet minden évben meg-
hirdeti a fiatal kutatóknak szóló Young 
Researcher Award díjat, melyre idén az 
alkalmazott matematika tárgykörében 
pályázhattak a négy ország akadémiai 
kutatói. Az elismerő oklevelet magyar 
részről Csomós Petra, az MTA-ELTE 
Numerikus Analízis és Nagy Hálózatok 
Kutatócsoportjának munkatársa vehette át 
Lovász Lászlótól, a Magyar Tudományos 
Akadémia elnökétől, az ELTE egyetemi 
tanárától a 2014. október 13–14. között 
Prágában megrendezett találkozón.
forrás: http://www.elte.hu
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http://www.elte.hu/file/DAAD_1516_palyazat.pdf%0D
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Elnök

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar 
Hallgatói Önkormányzatának elnöki tisztségére 2014. február 11-én 
választottak meg, éves beszámolómat az azóta eltelt időszak történé-
seiről és tevékenységéről készítettem.

Az Egyetem és a Kar vezetése
Megválasztásom után az első fel-

adat, amivel szembe kerültem a rektor-
választás volt. Többször is meghallgat-
hattam személyesen Dr. Mezey Barna 
rektor úr pályázatának főbb pontjait, 
részletesen kifejtve, mind Kari Tanácson, 
mind az EHÖK Elnökségi ülé-
sén, ahol kérdéseket is tettünk 
fel a hallgatói önkormányzattal 
kapcsolatban, rendezvények-
ről, hallgatói szolgáltatásokról 
és az alapítványok, civil szer-
vezetek helyzetéről. Rektor 
úrtól mindig megnyugtató 
válaszokat kaptunk, ám ezek 
a gyakorlatba nem, vagy csak 
nehezen kerültek átvezetésre.

A kar vezetésével szintén sikerült 
egy egészséges partneri viszonyt kiala-
kítanom, az elnökhelyettesekkel együtt. 
Igaz, ez korántsem volt olyan nehéz 
feladat, mint ugyanezt elérni az egye-
temvezetéssel, hiszen Béni Kornél és 
korábbi elődjeim is zökkenőmentesen 
tudtak együtt dolgozni a karral. A főbb 
irányvonalakban, legyen az az egye-
temünk, karunk útja, vagy a hallgatói 
önkormányzat gazdálkodása, közös az 
álláspontunk Dr. Surján Péter dékán 
úrral és a dékánhelyettesekkel.

Delegáltságaim
Az Alapszabály több egyetemi, 

kari és hallgatói testületbe delegálja 
az önkormányzat elnökét tisztségénél 
fogva. Ezek a teljesség igénye nélkül 
a Szenátus, a Kari Tanács, a Dékáni 
Tanács, a Kari Hallgatói Fegyelmi 
Testület, a kari Költségvetési Bizott-
ság, a kari Jegyzetbizottság, az EHÖK 
Küldöttgyűlés, az EHÖK Elnökség és 
az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány  
Felügyelő Bizottsága.

Ezen delegáltságaimnak eleget tet-
tem, ha egyes üléseken nem is tudtam 
részt venni, de helyettesítésemről min-
dig gondoskodtam, a mandátumomat 
átadtam, amennyiben azt a szabályza-
tok megengedték.

Átláthatóság
A hallgatói önkormányzat köny-

nyebb átlátása érdekében igyekeztünk 
minél több lépést tenni. Erről a kezdemé-
nyezésről többek a között a honlapunk-
ra felkerülő új ‚Átláthatóság’ menüpont 
árulkodik. A felkerült tartalmak első-

sorban a gazdálkodásunkat és 
az ösztöndíjakat érintik, ezek 
folyamatos frissítéséhez a meg-
felelő elnökhelyettesek mun-
kájára van szükség. Ráadás-
ként felkerült egy Ellenőrzések 
menüpont is, mely az eddig 
történt adatigénylések, rektori, 
KEHI és egyéb ellenőrzések-
re elkészített anyagokat teszik 
bárki számára elérhetővé. 

(Most az őszi szünetben is készült egy 
adatigénylésnek eleget tevő dokumen-
táció a tisztségviselők ösztöndíjairól, ezt 
Miklós-Kovács Janka készítette el, hama-
rosan elérhető lesz a honlapon.)

Rendezvények
A rendezvények továbbra is egy 

szélsőséges pontja a hallgatói önkor-
mányzatnak. Megítélésem szerint 
nem tudunk vele megfelelően bánni.  
A rendezvényszervezés, mint olyan 
egy komoly iparág, és jelen helyzetben 
már jobban rá vagyunk kényszerülve 
a piaccal való közvetlen érintkezésre. 
Megannyi jogszabály köti meg a kezét 
annak, aki erre adja a fejét. Így ösz- 
szességében örülök, hogy az egye-
temvezetés ragaszkodott hozzá, hogy 
közbeszerzéssel intézzük a rendezvé-
nyeinket. Azonban azt már zavarba 
ejtőnek találom, hogy mégis minket 
kérnek a közbeszerzési törvény által 
meghatározott ajánlattételi dokumen-
táció szakszerű összeállítására, holott 
Közbeszerzési Osztály működik egye-
temünkön. Főleg, hogy az egyik érv az 
volt, hogy a hallgatói önkormányzatok 
fiatal, (nyilván) nem a szakmában dol-
gozó tagjai nem ismerik megfelelően a 
jogi környezetet.  Az egyetemvezetés 
másik fő érve a közbeszerzés mellett, és 

ezért ragaszkodtak hozzá igazán, hogy 
tisztázva legyenek a felelősségi viszo-
nyok, amint a mellékelt ábra mutatja, 
nem lettek azok.

Kommunikáció
Sajnos kommunikáció tekintetében 

nem sikerült olyan előrelépéseket ten-
ni, amiket szerettem volna. Kelemen 
Ádám, kommunikációs biztos pályá-
zatában és az enyémben is szerepelt az 
infolevél feltámasztása. Ez idáig sem 
sikerült. Nem mintha technikai akadá-
lya lenne, csupán idő nincs rá. Viszont 
a levelezés lassan, de biztosan a helyére 
állt, a levelezőlisták is rendbe szedték 
magukat, köszönhetően Fetter Dávid-
nak, Tabajdi Péternek, a levlistákat 
kezelő egyes tisztségviselőknek és az 
IIG munkatársainak.

Mentorrendszer
Egészen sajátosan alakult az idei 

mentorrendszer helyzete. Persze, ez így, 
ebben a formában nem igaz. Hiszen 
remekül indult, sokan jelentkeztek, sőt 
egyes szakterületeken idén is nagy volt 
a túljelentkezés, ugyanakkor másokon 
hihetetlen a passzivitás. Ez sajnos egy 
folyamatosan gyűrűző probléma, ami 
nem csak a mentorrendszer problémája, 
hanem a szakterületeké és így természe-
tesen a HÖK-é is. Ugyanez a passzivitás 
viszont máshol is megjelenik.

Záró gondolatok
Mindenképp fontosnak tartom meg-

jegyezni, hogy felemelő egy ilyen nagy 
múltú intézményben, egy hasonlóan elis-
mert hallgatói önkormányzatot vezetni. 
Ugyanakkor szomorúan látom, hogy a 
megteremtett értékek lassan elvesznek. 
Nemcsak a hallgatói mozgalom országos 
problémája árt szervezetünknek, hanem 
saját magunk érdektelensége is. Az elmúlt 
időszak olyan törést okozott a motivá-
ciómban, hogy kétségesnek tartom az 
eddig felépített úton való haladást, mely 
meglátásom szerint kiemelkedő a hallga-
tói önkormányzatok között.

Bízom benne, hogy oroszlánrészt 
vállalunk a most bimbózó ELTE HÖK 
reformokban és elvszerű működésünk 
példát mutathat a többieknek.

Kovács Fanni
elnök

ELTE TTK HÖK
elnok@ttkhok.elte.hu

A teljes beszámoló megtekinthető a http://
ttkhok.elte.hu/meghivo-zaro-kuldottgyulesre-
2014-11-04-kedd-1800-e-0-89 linken.

Év végi beszámoló
Gazdasági elnökhelyettes

Előbb a legutóbbi Küldöttgyűlés óta eltelt időben történt, gaz-
dasági szempontból fontosabb eseményekről szeretnék írni, majd a 
pályázatomban kitűzött célok és feladatok, valamint az elmúlt több 
mint egy év nagyon rövid értékelését olvashatjátok.

Napi szintű feladataimat igye-
keztem az utóbbi időkben is pontosan 
ellátni, sajnos további elfoglaltságok 
miatt ez az utóbbi időben nem min-
dig sikerült. E-mailes és telefonos 
megkeresésekre amint tudtam, vála-
szoltam. Több teljesítési igazolás és 
megrendelő is kézbesítésre került az 
EHÖK felé.

Mentortáborban a mentorhétvé-
gével ellentétben nem vettem részt, ott 
már nem tartottam előadást a mento-
rok számára.

Delegáltságomnál fogva részt 
vettem a félévzáró EHÖK Küldött-
gyűlésen valamint szeptemberben az 
elnökválasztó EHÖK Küldöttgyűlésen 
is, ahol a régi-új kabinet került megvá-
lasztásra. A gazdasági alelnök tovább-
ra is Dukán András Ferenc maradt.

A nyár kezdetén többed magammal 
részt vettem az EHÖK Vezetőképzőjén 
Veszprémben, ahol a tisztségemnek 
megfelelően gazdasági szekciómunkák-
ban vettem részt. A legfontosabb modul 
a forrásallokáció volt, mely kidolgo-
zásának alapjait akkor kezdte meg a 
bizottság (ám azóta sem történt válto-
zás). Illetve a rendezvényes közbeszer-
zés műszaki specifikációját állítottuk 
össze a rendezvényes bizottsággal.

Az elmúlt időszakban két alkalom-
mal ülésezett a bizottság. A szeptem-
ber eleji ülésen jómagam vettem részt, a 
második ülésen tanulmányi okok miatt 
nem tudtam részt venni, helyettem 
Hoksza Zsolt képviselte a TTK HÖK-
öt. Az első ülésen történtekről: január 
17-én lejár a nyomdai keretszerződé-
sünk, májusban pedig a toneres szer-
ződés, ezekhez új közbeszerzési eljárást 
kell majd az egyetemnek indítani, remél-
jük ezek sikeresen fognak zajlani. A GB 
ügyrend szerint felszólítást kapott az 
összes kar, miszerint el kell készíteni a 
negyedéves költségvetési beszámolókat 
az EHÖK felé, ezeket a beszámolóban 
megtaláljátok. Valamint negyedéves ana-
litikát kellett készíteni, amely a költség-
vetési sorokról való összes költést mutat-

ja, a mellékelt táblázatban az összesített 
értékeket olvashatjátok. Előre mutató, 
amit a második ülésen meg is erősített 
gazdasági alelnök úr, hogy személyhez 
kapcsolódóan kaphatunk SAP hozzáfé-
rést, ezáltal hatékonyabb lehet a karok 
költésének követése. Utódomnak min-
denképp ajánlom, hogy kérjen 
ilyen jogosultságot!

Mint azt már korábban 
jeleztem, nem adom be újra a 
pályázatomat az alakuló kül-
döttgyűlésen. Az utódkép-
zést szeptember hónapban 
aktívan is elkezdtem. Három 
főt készítek fel a tisztségre, 
remélem három pályázat is 
fog beérkezni. Igyekeztem 
megmutatni nekik mindent, illetve elég 
széleskörű tájékoztatást próbáltam 
nyújtani a tisztséggel járó feladatokról. 
Amivel el voltam maradva, igyekszem 
bepótolni, hogy az új elnökhelyettes-
nek ne maradjon a nyakába, gondolok 
itt az iktatott dokumentumok lefűzé-
sére és a KHTEÖ-k nyilvántartására.

A pályázat...
…így visszaolvasva nem volt túl 

hosszú és tartalmas, pedig akkor annak 
gondoltam. Egy olyan ember után 
átvenni ezt a tisztséget, aki már volt 
elnök és ezután az EHÖK gazdasági 
alelnöke lett, igazán félelmetesnek tűnt. 
Főleg úgy, hogy nagyon sok dologgal 
nem voltam tisztában. Sok minden 

megvalósíthatatlan volt az elmúlt idő-
szakban, sok mindent másként gon-
doltam és még több mindent másként 
csinálnék, ezekre a dolgokra felhívtam 
az utódjelöltek figyelmét is. Remélem a 
rendezvényszervezés a jövő évre tisz-
tázódni fog és lehetnek majd valóban 
saját kis- és nagyrendezvényeink. Azt is 
remélem, hogy a 2013. májusa óta készü-
lő forrásallokáció is elkészül végre, az 
sok problémát megoldana. Fontos lenne 
továbbá megőrizni az átláthatóságot, 
folyamatosan fejleszteni a weboldalt, 
ebben sajnos nekem nem sok köszön-
hető… Illetve a selejtezés is sürgető 
volna. A harmadik dolog pedig a saját 
utalványozási jogkör visszaszerzése.  
A felsorolt dolgok hiányában nincs 

teljesen autonóm és átlátha-
tó gazdálkodás. Szerencsére 
semmiféle visszaélés nem 
történt, de a mostani ügyme-
netek rendkívül bürokratiku-
sak és átláthatatlanok, túl sok 
időt vesznek igénybe nagyon 
egyszerű feladatok is. Nagyon 
oda kell figyelni a kommuni-
kációra és a kapcsolattartásra 
a szükséges személyekkel (a 

mindenkori EHÖK gazdasági alelnök, 
irodavezető, ügyviteli asszisztens).  
Valamint a szinte naponta változó jog-
szabályi környezet sem ad biztos talajt 
a gazdálkodásnak. Lássuk csak a még ki 
nem nevezett Kancellárt.

Köszönöm mindenkinek azt az egy 
évet, amit képviselőként, azt a 485 (?) 
napot, amit gazdasági elnökhelyettes-
ként, azt a 26 hónapot, amit tisztségvise-
lőként eltölthettem itt.

Csutka Boglárka
gazdasági elnökhelyettes

ELTE TTK HÖK
gazdeh@ttkhok.elte.hu

A teljes beszámoló megtekinthető a http://
ttkhok.elte.hu/meghivo-zaro-kuldottgyulesre-
2014-11-04-kedd-1800-e-0-89 linken.

2014. elmúlt három negyedévi költései Költések (Ft)
Személyi kiadás –
Iroda 141 034
Fejlesztések 316 720
Rendezvények 6 995 710
Képzések 1 429 616
Érdekképviselet 96 994
Nyomdaköltségek 1 601 006
PR 1 435 354
Összesen 12 016 434
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Szociális elnökhelyettes

A legtöbben úgy készítik el ezt a beszámolót, hogy végigmennek a 
pályázatukon és azt értékelik ki. Én most csak végigmennék nagyjából 
a február óta történteken, természetesen a pályázatom tükrében, de jóval 
bővítve azt, mert sok minden történt, amire nem számítottam, vagy nem 
volt betervezve, sok újdonságot próbáltunk ki és számos dologgal szem-
besültem, amit csak a tisztség betöltésével tapasztalhattam meg.

Ösztöndíjak, változások
A pályázataink az utóbbi időben alap-

vetően rendben voltak, nem kellett nagy 
változtatásokat véghezvinni. A legtöbb  
pályázatot csak a törvényekhez, szabály-
zatokhoz kellett igazítanunk 
vagy az évek múlása miatt 
megváltozott körülményekhez, 
illetve az űrlapokat beintegrálni 
a Neptunba. Sajnos nem min-
den tapasztalat pozitív ezzel, 
sőt…, de én bizakodó vagyok 
ezzel kapcsolatban, nagy odafi-
gyeléssel és folyamatos készen-
léttel végül ebben a félévben is 
megoldódtak a problémák.

Kari Ösztöndíjbizottság
Szerettem volna nagy hangsúlyt fek-

tetni a csapatépítésre, mert úgy gondo-
lom, hogy így lehet jól együtt dolgozni. 
Ez több tényező és az én rossz időbeosz-
tásom miatt sem sikerült teljesen. Nem 
tudom, hogy ennek következtében, vagy 
az alapvető érdektelenség miatt de úgy 
érzem őszre teljesen szétesett a bizott-
ság. Ez egyrészt abban mutatkozott meg, 
hogy a regisztrációs héten tartott ülésünk 
óta nem sikerült határozatképes ülést 
összehívni, így mindenről levélben sza-
vaztunk azóta, ami miatt nagyon szomo-
rú vagyok. Másrészt pedig abban, hogy a 
rendszeres szociális ösztöndíj pályázatok 
bírálatának eloszlása nagyon egyenlőtlen 
volt, a pályázatoknak kb 35-40%-át (és 
ezzel sajnos nem túlzok) egy ember bírál-
ta el, és mellette még kb 5 ember bírált 
sokat, a többiek eléggé elhanyagolták ezt 
a feladatukat. Amit pedig szintén nem 
tudok megérteni, hogy mi akadályoz 
meg valakit több hónapon keresztül egy 
vagyonnyilatkozat elkészítésében.

Ezúton kérem az összes szakterületi 
koordinátort és KÖB delegáltat, hogy 
kerüljük el azt a helyzetet, mikor feltölt-
jük a KÖB-öt emberekkel, de nem fon-
tos nekik amit csinálunk és egyáltalában 
véve nem érdekli őket. Az lenne a cél, és 

erre már megkértem minden szakterü-
letet, hogy érdeklődő, hozzáértő, lelkes 
emberek bírálják a pályázatokat, esetleg 
segítsék az én munkámat aktívan cikk-
írással vagy bármivel, ami előreviszi a 

dolgokat. Ezen kívül fontos-
nak tartom, hogy a szakterületi 
helyeken kívül kívül a dokto-
randusz helyek is be legyenek 
töltve, ez sokszor megkönnyí-
tené a bírálást.

Képzések
Február óta részt vettem 

egy szakterületi és egy EHÖK 
vezetőképzőn.

A szakterületi vezetőképzőn a tanul-
mányi és az esélyegyenlőségi bizottsá-
gokkal közösen vettünk részt. Az együtt 
töltött hétvégén mindkét bizottsággal 
tudtunk eredményesen együtt dolgozni.

Az esélyegyenlőségi bizottsággal 
fontos dolgokat tisztáztunk le a fogya-
tékossággal élő illetve tartósan beteg 
hallgatókkal kapcsolatban. Megpróbál-
tuk egységesíteni a rendszeres szociális 
ösztöndíj pontrendszerének ezen hall-
gatókra vonatkozó részeit a jelenlegi 
törvényi szabályozások alapján.

A vezetőképzőnek sajnos csak a végén  
tudtam részt venni, így az Oktatási Hiva-
tal munkatársai által tartott előadásról és 
beszélgetésről lemaradtam, de a munka 
gyakorlati részén végig ott voltam.

A vezetőképzőn a szociális szekció 
fő témája a Neptunra való átállás volt 
így az ehhez tartozó teszteléseket végez-
tük. Az itt gyűjtött tapasztalatok alapján 
készítettünk egy listát a számunkra fon-
tos fejlesztésekről, amit el is juttattunk az 
ezért felelős informatikai cégnek. Illetve 
ezek alapján ítéltük meg úgy, hogy a 
Neptun alkalmas a pályázás lebonyolítá-
sára, a próba során nem voltak nagyobb 
fennakadások, egyedül a bírálás tűnt 
nehézkesnek, de ezt olyan áldozatnak 
gondoltuk, amit megér, hogy a hallgatók 
könnyebben pályázhassanak.

Mentorrendszer
Mikor megválasztottak a Mentorkis-

okos ösztöndíjakról szóló része már kész 
volt így csak a képzés gyakorlati meg-
valósításában kellett aktívan részt vál-
lalnom. Ebben, a visszajelzések alapján, 
jól tudtam együttműködni a rendszer-
rel és minden programban megfelelően 
és aktívan tudtam segíteni. Illetve úgy 
vélem a mentorokkal is jó kapcsolatot 
építettem ki, azóta is bátran fordulnak 
hozzám ha valamilyen probléma merül-
ne fel az ösztöndíjjakkal kapcsolatban.

Utánpótlás
Mióta tisztségben vagyok egy Bevo-

nó- és önképző hétvége volt. Ennek az 
önképző részén fontos dolgokat beszél-
tünk meg, az Egyszeri MA/MSc ösztön-
díj átalakításáról vitatkoztunk, aminek 
eredményét már korábban leírtam, illetve 
arról beszéltünk még, hogy létre kellene 
hozni egy új egyszeri közéleti ösztöndíjat 
ISZTK keretből.

Elnökhelyettesi tevékenység
Megpróbáltam a tőlem telhető legna-

gyobb segítséget nyújtani Fanninak, ami-
kor csak igényt tartott rá. Több ülésen is 
helyettesítettem, illetve igyekeztem a keze 
alá dolgozni mikor erre volt szükség. Úgy 
gondolom jól együtt tudtunk működni 
vele is és a többi elnökhelyettessel is.

Záró gondolatok
Az elmúlt majdnem kilenc hónap-

ban végigcsináltam két félév eleji pályá-
zási időszakot, több millió forintnyi ösz-
töndíj kiutalását indítottam el és több 
száz üzenetre válaszoltam. Meg kellett 
tanulnom beosztani az időm, elkezde-
ni tervezni, újraolvasni az e-maileket a 
küldés gomb megnyomása előtt és még 
sokmindent. Emellett pedig sok tapasz-
talatot szereztem arról, hogy milyen 
csapatban dolgozni és milyen egy kicsit 
irányítani is azt, hogy milyen rendet tar-
tani és hogy miket kell megtartani, úgy 
hogy visszakereshető és átlátható legyen 
másnak is. Köszönöm, hogy az elmúlt 
időszakot veletek tölthettem, és hogy 
elolvastátok a beszámolómat, remélem 
nem ez volt az utolsó, amit elküldhettem 
a Küldöttgyűlésnek.

Miklós-Kovács Janka
szociális elnökhelyettes

ELTE TTK HÖK
szoceh@ttkhok.elte.hu

A teljes beszámoló megtekinthető a http://
ttkhok.elte.hu/meghivo-zaro-kuldottgyulesre-
2014-11-04-kedd-1800-e-0-89 linken.

Év végi beszámoló
Tanulmányi elnökhelyettes

A tavaszi félévben minden fogadóórámat megtartottam, a hallgatók 
megkereséseire tudomásom szerint minden esetben reagáltam. A vizsga-
időszakok jóval több beérkező levelet jelentenek, ezek megválaszolására 
külön figyelmet, legfőképpen pedig időt szenteltem. Az őszi félévben 
szintén minden fogadóórámban rendelkezésre álltam eddig.

Elnökhelyettesi feladatok
Január óta minden Kari Tanács 

ülésről beszámolót, a TTK HÖK áprilisi 
és júniusi Küldöttgyűléséről összefog-
lalót írtam a Tétékás Nyúz-ba, ahogyan 
a kari Hallgatói Követelményrendszer 
módosításról is az év elején. A szept-
ember első hetében kiadott Gólya 
különszámhoz egy tanulmányi és egy 
diákigazolvány-ügyintézésről szóló 
cikkel járultam hozzá.

Többször folytattam megbeszélést 
Török Gabriella osztályvezető asszony-
nyal egyes hozzám forduló hallgatók 
esetében, a térítési díjak tervezett változ-
tatásával kapcsolatban és a május 14-én 
az Oktatásszervezési és Hallgatói Ügyek 
Bizottságának ülésén tárgyalt, később 
elfogadásra került HKR módosítás okán.

A térítési díjak változtatását, ezzel 
együtt a HKR kari vonatkozású részé-
ben történt kisebb módosítást a május 
21-ei Kari Tanács fogadta el. 

A TTK HÖK áprilisi Bevonó-
Önképző táborának programszerve-
zésében is tevékenyen részt vettem, 
magam is tartottam szekciót a szociá-
lis elnökhelyettessel karöltve. Ugyan 
kevés „új arc” vett részt a kétnapos ese-
ményen, ám saját meglátásom szerint 
annál ügyesebbek és lelkesebbek vol-
tak. Örömmel fogadtam a hozzászólá-
saikat, hiszen egy-egy kérdést jobb, ha 
több nézőpontból tudunk vizsgálni. 
Igaz ez a mesterszakosok első féléves 
tanulmányi ösztöndíjára ugyanúgy, 
mint a párhuzamos képzés kompen-
zációjában a tudományos eredmények 
hangsúlyozására, ami a TTK-s hallga-
tókat fokozottan érinti.

A június második felében kezdődő 
mesterszakos felvételikhez a szakterü-
leti koordinátorok segítségével hallga-
tói delegáltakat igyekeztem biztosítani.

Július végén sikeresen lezajlott a 
Természettudományi Kar Diploma-
osztó ünnepsége, melynek szervezé-
sét a Tanulmányi Osztállyal közösen 
végeztem. 

Tanulmányi csoport, Tanul-
mányi- és Oktatási Bizottság

Ahogyan azt februári pályázatom-
ban ígértem, igyekeztem a szakterü-
letek munkájába is betekintést nyer-
ni, a Tanulmányi Csoport számára új 
embereket toborozni. A köz-
eljövőben a Tanulmányi- és 
Oktatási Bizottság delegáltjait 
is szeretném jobban bevonni 
a Csoport projektjeibe.

Április 7-én a Tanulmá-
nyi Csoport aktív tagjainak 
segítségével ülésünkön a 
Kar Kiváló Hallgatója cím-
re beérkezett pályázatok 
közéle t i  tevékenységre 
vonatkozó pontozását végeztük el. 
Hosszasabb egyeztetés után a Tanul-
mányi- és Oktatási Bizottság április 
11-én tartott ülésén probléma nélkül 
kerültek meghatározásra a pályá-
zaton sikeresen szereplő hallgatók 
nevei. Ezen az ülésen az április 8-11 
között megrendezésre kerülő Fiatal 
Geográfusok Országos Találkozóján 
való részvételem miatt nem voltam 
jelen, amit korábban dékánhelyettes 
asszonynak jeleztem.

A tanulmányi csoport javaslatára 
idén Kar Kiváló Oktatója címre Vellai 
Tibor (Genetikai Tanszék) és Horváth 
Ferenc (Geofizikai és Űrtudományi 
Tanszék) lett jelölve. A beterjesztést a 
Kari Tanács április 23-án egyhangúan 
támogatta.

Februárban és júliusban egy-
aránt dékánhelyettes és osztályvezető 
asszonnyal együttműködésben problé-
mamentesen történt meg a méltányos-
sági kérvények elbírálása. Jelenleg egy 
tisztázatlan kérdés van csupán, misze-
rint a 3 félév alatt teljesítendő 36 kre-
ditbe bele lehetnek-e számítva a kredit-
elfogadásból származó kreditek is. Az 
Oktatási Igazgatóság álláspontja nem 
egyértelmű, a Hallgatói Jogorvoslati 
Bizottság véleményére várunk, melyet 
mérvadóak tekintenénk a jövőben.

ELTEfeszt
Február óta folyamatosan zajlottak az 

októberi rendezvény előkészületei. Több 
alkalommal volt szerencsém részt venni 
egy-egy ELTEfeszt szervezői megbeszé-
lésen, mivel kari koordinátori szerephez 
jutottam a Felvételi Iroda által. A prog-
ramtervezetet, a lehető legpontosabban, 
egy kari teremre vonatkozóan április 
23-ig (kitolva április 28-ig) kellett volna 
eljuttatnunk a szervezőknek, ami irreális 
egy októberi eseményhez. Végül a folya-
matos változások és egy személyes konf-
liktus okán még a rendezvényt megelőző 
napokban is módosult a kari program.

A számos kivitelezési probléma 
közül az egyik, hogy csak szeptember 
végén váltak biztossá a termek foglalá-

sai, a Lágymányosi campuson 
az érintett karok nem kíván-
tak oktatási szünetet elrendel-
ni, ahogyan a rektor sem, így 
jelentős átszervezéseket kellett 
végezni az oktatás kivitelezhe-
tősége érdekében.

Mentorképzés
A tavaszi mentorfoglal-

kozásokon a gólyák számára 
legfontosabb tanulmányi ügyek kerül-
tek megbeszélésre a beiratkozástól 
egészen az első vizsgaidőszak végéig. 
Ezek az információk a mentorkisokos-
ban is megtalálhatóak. 

Nyár végén a mentortáborban két 
nap is egy-egy állomás koordinálási 
feladataiból vettem ki a részem, illetve 
a Nemzeti Felsőoktatási törvény június 
végi módosításának fontosabb elemeit 
osztottam meg a leendő mentorokkal 
egy rövid előadás keretén belül.

Záró gondolatok 
Ahogy az a beszámolómból is kitű-

nik, a mindennapi feladatok ellátása az, 
ami több időt és energiát igényel, külö-
nösen az elnökhelyettesi teendőkre gon-
dolva, amik jelentősen megnövekedtek 
a félév eleje óta. Amennyiben a Küldött-
gyűlés november 9-én bizalmat szavaz 
számomra, folyatatom munkámat, a 
Tanulmányi Csoport tekintetében pedig 
igyekeznék előrelépést tenni az aktivitás 
növelése érdekében.

Csonka Diána
tanulmányi elnökhelyettes

ELTE TTK HÖK
taneh@ttkhok.elte.hu

A teljes beszámoló megtekinthető a http://
ttkhok.elte.hu/meghivo-zaro-kuldottgyulesre-
2014-11-04-kedd-1800-e-0-89 linken.

http://ttkhok.elte.hu/meghivo-zaro-kuldottgyulesre-2014-11-04-kedd-1800-e-0-89
http://ttkhok.elte.hu/meghivo-zaro-kuldottgyulesre-2014-11-04-kedd-1800-e-0-89
http://ttkhok.elte.hu/meghivo-zaro-kuldottgyulesre-2014-11-04-kedd-1800-e-0-89
http://ttkhok.elte.hu/meghivo-zaro-kuldottgyulesre-2014-11-04-kedd-1800-e-0-89
http://ttkhok.elte.hu/meghivo-zaro-kuldottgyulesre-2014-11-04-kedd-1800-e-0-89
http://ttkhok.elte.hu/meghivo-zaro-kuldottgyulesre-2014-11-04-kedd-1800-e-0-89
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Hallgatói közélet Sport8 9Kémiás kirándulás
Úticél a Budai-hegység

A kémia szakterületi csoport újabb kirándulást szervezett, ezút-
tal a Budai-hegységbe. A kirándulás időpontjának az őszi szünet 
első napját választottuk, hogy az eddigi fáradalmakat egy kellemes 
kis túrával pihenjük ki. A célpontunk most a Budai-hegység volt, 
ahol Makkosmáriát, az Erzsébet-kilátót, Szépjuhásznét, Kis-Hárs-
hegyet és a Nagy-Hárs-hegyet szerettük volna megnézni.

Reggel kilenc órakor találkoztunk 
a többiekkel a Széll Kálmán téren, 
hogy utána a 21-es busszal elutaz-
zunk a Normafáig és kezdetét vegye 
a túra. Izgalmasan indult az utazás, 
kb. az út negyedénél a busz megállt, 
majd gyalog kellett folytatni utunkat 
a Normafáig. Így a 
túra 0%-át is egy har-
minc perc sétálással 
teljesítettük. A Nor-
mafától Makkosmária 
felé vettük az irányt, 
itt megálltunk egy 
kisebb pihenőre, hogy 
mindenki kifújhassa 
magát. Csatlakozott 
hozzánk egy ara-
nyos kóbor kutya is, 
aki ezután egészen a 
János-hegyig köve-
tett minket ezen a 

gyönyörű ösvényen. Több kaptatót 
is megmásztunk a túra közben, hol 
a színes avart, hol a köves ösvényt 
tapostva. Miután elértük a János-
hegyet – ami egyébként a maga 527 
méterével Budapest legmagasabb 
pontja – felmentünk az Erzsébet-

Te se kosarazd ki kosaras lányainkat!
A női kosárlabda MEFOB az utóbbi években nagyon igényes bajnoksággá 

nőtte ki magát, teli NB I. B-s ügyes és kitartó játékosokkal. Ennek tükrében meg-
süvegelendő igazán az ELTE-BEAC-os lányok tavalyi teljesítménye, akik az erős 
mezőny ellenére a középmezőny első felében végeztek. Lányaink idei célkitűzése 
az első négybe jutás – akár veled, veletek!

Ha nem rettensz meg egy-egy erős mérkőzés lejátszása elől és rendelkezel ele-
gendő idővel és energiával egy-egy vidéki utazás megtételéhez, akkor itt a helyed. 
Nem jelent gondot, ha le vagy igazolva egy egyesülethez, hiszen a MEFOB-on – 
egy pici megkötéssel – minden egyetemista részt vehet.

A 2014-2015-ös mérkőzések lekötésre kerültek, amelyeket az FB csoportjukba 
tudtok megtekintetni, s ezzel már is be tudjátok tervezni az időtökbe.

Jelentkezni az év bármely szakában lehet, legfeljebb az adott évben már nem 
tudunk benevezni, de jövőre ott van a lehetőség.

Egyéb kérdés esetén csatlakozz FB csoportukhoz és/vagy keress bátran!
Elérhetőség: Halász Melinda
Telefon: 0630/901-62-52
E-mail cím: melinda.halasz90@gmail.com
FB csoport: https://www.facebook.com/groups/368451959951827/

A kétezres évek 
legsikeresebb sze-
zonja áll az ELTE 
sportolói mögött

Lezárult a 2013/2014-es Magyar 
Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság 
szezonja, így itt az ideje az összegzésnek. 
55 alkalommal végeztek dobogón egye-
temünk sportolói a 2013/14-es szezon 
MEFOB versenyein, az elmúlt évtized 
kimagaslóan eredményes szereplését 
produkálva. 14 arany-, 21 ezüst- és 20 
bronzérmet hozott az előző év. A MEFS 
által 35 sportágban meghirdetett orszá-
gos bajnokság közül 22-ben dobogó-
ra álltak hallgatóink. Az intézmények 
közötti pontversenyben az összetettbeli 
6. helyen zárt egyetemünk, a BME, Sem-
melweis Egyetem, valamint a szegedi, 
pécsi és debreceni egyetemek mögött.

Továbbra is a sikersportágak között 
van az atlétika, e versenyszám indulói 
egymaguk 12 érmet gyűjtöttek. Sok siker 
született az ELTE-s rendezésű versenye-
ken is, amelyeknek keretein belül az 
ELTE-s Cheerleader lányok és tollaso-
zók is hozták a jó eredményeket. A leg-
sikeresebbek között ott találjuk a tavaly 
két aranyéremmel is büszkélkedő Kis 
Gyulát, a nemzetközileg is egyre elis-
mertebbé váló atlétareménységet, Kene-
sei Zsanettet és a felnőtt magyar bajnok 
maratonista Juhász-Staicu Simonát, 
ahogy az egyre nagyobb babérokra törő 
tollaslabdázót, Váczi Vivient is.

Rég látott jó eredmény a csapatspor-
tokban elért három érmes helyezés is 
a MEFOB-on. A legutóbbi szezonban 
dobogóra állhattak az ezüstérmes vízi-
pólósok, a bronzig jutó röplabdázó höl-
gyek és a férfi kosárlabdázók is.

Az eredményeket tartalmazó rész-
letes táblázatok megtekinthetőek a 
http://www.beac.hu/hirek/ajanlo/az-evezred-
legtermekenyebb-mefob-szezonja-all-
hallgatoink-hata-mogott/ oldalon.

Forrás: http://www.beac.hu

Idén is nagy sikere volt a már negyedik alkalommal megrendezett ELTE Fit 
Night-nak. A résztvevők délután háromtól este tízig az ELTE-BEAC sportköz-
pontban mozoghattak és próbálhattak ki különböző sportokat. Az ELTE Online 
tudósítója is aktív részesévé vált az ELTE legfittebb sportrendezvényének.

Sportolni kimondottan hasznos tevékenység, ezt sokan tudják, és dolgoznak 
is azért, hogy minél több emberrel megismertessék a sport adta pozitívumokat. 
Ezért kellenek a jó reklámok, hogy az emberek kevésbé sportos fele se csak az 
izzadságot és fájdalmat lássa a testmozgásban, hanem azt is, amivé válhat az 
ember, ha hetente néhány órát foglalkozik a testével.

A tegnapi nap tökéletes példája volt ennek. Már a beléptetésnél nagyon ked-
ves útbaigazítást kaptunk. Tovább haladva a terem felé, vér- és vérplazmaadást 
hirdető kis sarokban lehetett ajándékot szerezni. A következő standnál egy a 
Herbalife által forgalmazott terméket kóstolhattunk meg és kaphattunk tanácso-
kat a testformálással, a helyes étrenddel kapcsolatban. A Herbalife-os srácok el is 
mondták véleményüket az estével kapcsolatban: „Tavaly is voltunk, akkor is sokan 
voltak, de most még többen eljöttek, és örülünk, hogy fogékonyabbak lettek az egészséges 
élettel kapcsolatos dolgokra, és több érdeklődő is van, akik szeretnének csatlakozni a csopor-
tunkhoz. Az idei az eddigi legjobban megszervezett esemény mióta ide járunk.” Szeretettel 
várják az egészséges életre vágyókat az előadásaikra, edzéseikre.

A cikket teljes egészében a http://elteonline.hu/sport/2014/10/17/izzadsag-es-
szorakozas-egy-nap-az-elte-fitnight-on/ oldalon olvashatjátok el! Sőt, még ennél is 
részletesebb tudósítás is található a http://elteonline.hu/sport/2014/10/19/szazak-
izzadtak-egyutt-ejszaka/ honlapon.

Forrás: http://www.elteonline.hu

Fit Night

kilátó tetejére, ahonnan a borús idő 
ellenére gyönyörű kilátásunk volt a 
városra. A kilátó előtt több csoport-
képet is készítettünk, hogy meg-
örökítsük a kirándulás eme pilla-
natát. A hegytetőről az utunk lefele 
vezetett egy kisebb szerpentinen a 
Szépjuhászné felé. Ahogyúticélunk 
irányába haladtunk, az eső egyre job-
ban elkezdett esni, így előkerültek az 
esőkabátok. Amikor megérkeztünk 
Szépjuhásznéhoz, úgy döntöttünk, 
hogy nem folytatjuk a túrát, mert 
veszélyes lett volna a csúszós ava-
ron, illetve a csapat nagy része már 
kellőképpen elfáradt.

Visszafele a 22-es busszal utaz-
tunk egészen a Széll Kálmán térig, 
ahol a társaság több felé oszlott, a leg-
többünk beült ebédelni egyet a dél-

után közepén. Az evés 
után megbeszéltük, 
hogy este folytatjuk a 
programot, majd min-
denki hazafele vette 
az irányt.

Reméljük a jövő-
ben  i s  hasonlóan 
sikeres kiránduláso-
kat fogunk szervezni, 
és minél többen jön-
nek majd el.

Balogh Dániel 
Kémia Szakterületi 

Koordinátor

Nem találtak kan-
cellárt az ELTE-nek

A SOTE-nek és a Corvinusnak már 
van, több nagy egyetemnek, köztük 
az ELTE-nek azonban egyelőre nem 
sikerült alkalmas kancellárt találni. A 
megbízott gazdasági igazgatók kijelö-
lésénél egy bizottság javaslatára Orbán 
Viktor dönt.

Ma délelőtt 11.00-kor tartott Balog 
Zoltán emberi erőforrások miniszte-
re és Palkovics László felsőoktatásért 
felelős államtitkár sajtótájékoztatót a 
kancellári pályázatok eredményéréről. 
Az eseményen amellett, hogy bejelen-
tették a kiválasztott gazdasági vezetők 
neveit, az eredménytelen pályázatok-
ról is szó esett. Összesen 8 intézménybe 
nem sikerült megfelelő jelöltet találni, 
így egyelőre kancellár nélkül maradt 
az ELTE mellett a Pécsi és a Szegedi 
Tudományegyetem, Színház- és Film-

művészeti Egyetem, a Pannon Egye-
tem és a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem is.

Az eredménytelen pályázatok 
helyett új kiírást indít a miniszterelnök, 
amelyet gyorsított eljárásban fognak 
elbírálni. A bejelentett kancellárok nov-
ember 15-én kezdik meg munkájukat.

A sajtótájékoztatón Balog Zoltán 
a rendszer legfontosabb tartópillérei-

nek nevezte az egyetemi kancellárokat. 
Az átalakítás célja – mondta –, hogy 
felszámolják a rossz gazdasági műkö-
dést, amire a PPP-konstrukciókat hoz-
ta fel példaként. A rendszer lényege 
szerinte a menedzserszemlélet erősí-
tése. Ami pluszjövedelmet ezáltal az 
egyetem megszerez, azt nem forgatják 
vissza a költségvetésbe – ígérte Balog 
– hanem az egyetem fejlesztésére for-
dítják – közölte a hvg.hu. A kancellária-
rendszer bevezetéséről korábban már 
beszélgettünk Klinghammer István 
felsőoktatásért felelős államtitkárral, 
ő azt mondta, gazdasági igazgatók 
kinevezése a rektorokat segíti, hiszen 
nekik amellett, hogy egy nagy és kiter-
jedt intézmény tudományos életét irá-
nyítják, nem biztos, hogy megfelelőek 
annak gazdasági, pénzügyi átlátására 
és vezetésére. A teljes interjút itt olvas-
hatjátok el.

Murányi Kriszti
ELTE Online
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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! 

Régi Nyúzok szabadon elvihetők!

Kedves olvasók! Talán néhányan összefutottatok valami véletlen 

folytán a Záró Küldöttgyűlésre írt beszámolómmal, talán nem, de a 

lényeget szeretném ide is leírni:

A Tétékás Nyúz papíros archívuma rendezésen esett (esik) át, és a 

felesleges, régebbi számoktól könnyes búcsút fogunk venni.

Ha magad is teszel el a Nyúz-okból, van egy szám ami érdekel, 

esetleg csak nosztalgiáznál és kíváncsi vagy, hogy nézett ki egy Nyúz 

2-5-10 évvel ezelőtt, akkor ez egy remek lehetőség számodra, hogy 

beszerezz egy-egy példányt.

Az elmúlt napokban az utolsó öt félévfolyamot már kiválogattam, 

de valószínűleg az újság megjelenéséig további újsághalmok fognak 

emelkedni a haliban.
Amennyiben konkrét elképzelésed van, mely számra vadászol vagy 

csak random szeretnél egy-egy régebbi újsághoz hozzájutni, esetleg 

csak nézelődnél kicsit, keress bátran engem (e-mailben, fogadóórában) 

vagy az irodavezetőt, szívesen segítünk a válogatásban.

Természetesen ha váratlanul betoppansz, lehet hogy akkor is tud-

nak segíteni az irodában tartózkodók! Kellemes nosztalgiázást! Azért 

ez mégis jobb, mint egy pdf-et görgetni, nem? :)
Saáry Ákos

a Tétékás Nyúz megbízott főszerkesztője

Hiányzó lapszámok
Kedves olvasók! A szemközti oldallal ellentétben, amikor Nyúzokat ajánlottam nektek, most pont arra kérlek benneteket, hozzatok nekem otthon kallódó, mára feleslegessé vált példányaitokból.Természetesen nem mindegy, melyikből, hiszen amiből van elég, azokból mi is épp próbálunk megszabadulni a felesleges mennyiségtől. A könnyebb átláthatóság érdekében nem felsorolás formájában kapjátok a hiányzó lapokat, hanem a címlapképekkel. Ha valamelyiket rendelkezésünkre tudod bocsátani, vagy ismersz olyan, az ELTE-n már végzett hallgatót, akinek meg lehet az adott lapszám, leköteleznél, ha kisegítenél minket. A szerkesztőség nevében is köszönöm!

Saáry Ákosa Tétékás Nyúz megbízott főszerkesztője

2013 ősz

2013 tavasz2012 ősz

2011 ősz

Nyúzdolgok
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Természet-Tudomány-Technika Természet-Tudomány-Technika12 13Hogyan fognak értéket termelni?
A válság óta nőtt a nélkülöző  
gyermekek száma

Az Unicef friss tanulmánya a fejlett világhoz tartozó országokban 
vizsgálta a gyerekek közti szegénységet és a nélkülözés mértékét a gaz-
dasági válság kezdetétől napjainkig. Magyarország sajnos a jelentésben 
több mutatót tekintve is az élbolyba került, ahol viszont olyan országok 
is szerepelnek, mint Luxemburg vagy az Egyesült Államok.

A felmérést a Gazdasági Együtt-
működési és Fejlesztési Szervezet 
(OECD) tagországaiban és további 
EU-s tagállamokban végezték el, így 
összesen 41 országot vizsgáltak meg 
(EU tagállamok, Japán, Dél-Korea, 
Törökország, USA, Kanada, Ausztrá-
lia, Új-Zéland, Mexikó, Chile, Izrael, 
Norvégia, Izland, Horvátország és 
Svájc). A kutatók arra voltak kíván-
csiak, hogy ezekben a jómódúnak 
hitt országokban hogyan változtak a 
gyermekek életkörülményei a 2008-as 
válságot követően.

Az eredmények azt mutatják, hogy 
2,6 millióval nőtt a szegénységben élő 
gyermekek száma, így elérve a 76,5 
millió nélkülözőt. Bár a növekedés a 
vizsgált országok össznépességéhez 
mérten – ez meghaladja az 1,2 milliár-
dot – nem tűnhet soknak, mégis hatal-
mas gondot jelenthet.

Ezek a gyerekek nem kapnak a 
fejlődésükhöz megfelelő mennyiségű 
és minőségű élelmiszert, esetenként 
éheznek, sokszor olyan családokban 
nőnek fel, ahol a szülők nem tudnak 
megfelelő körülményeket biztosítani a 
felkészülésükhöz vagy pihenésükhöz, 
hogy azután másnap az iskolában a 
tanulásra tudjanak koncentrálni. Való-
színű, hogy ők előbb is hagyják ott az 
iskolát, és inkább munkát vállalnak, 
hogy támogatni tudják a családjukat, 
semmint hogy továbbtanuljanak, és 
így olyan tudást szerezzenek meg, 
amellyel nagyobb hozzáadott értékkel 
bíró munkát tudnak végezni, ez pedig 
a következő 50-60 évben az érintett 
országok fejlődésére is rá fogja nyom-
ni  a bélyegét.

Magyarországon mind a két vizs-
gált részidőszakban nőtt a gyermeksze-
génység: 2008 és 2010 között 2%-kal, 
2010 és 2012 között pedig már közel 
6%-kal. Az vizsgált európai országok 
közül csak három további országban 
emelkedett mind a két intervallumban 

ez az érték, Franciaországban, Svédor-
szágban és Szlovákiában, de a második 
időszak tekintetében egyértelműen mi 
végeztünk a legrosszabb helyen.

Nékülözés
Hosszútávon az, hogy ezek a gye-

rekek tőlünk néhány utcányira vagy 
városrésznyire ilyen nehéz körülmé-
nyek között nőnek fel, az egész ország 
gazdaságára negatív hatással van, 
ezért mindannyiunk közös érdeke len-
ne, hogy ezen változtassunk. Hiszen 
most még nem lenne késő tenni vala-
mit azért, hogy a szegénységben élő és 
felnövő gyerekek ne szoruljanak vég-
leg a társadalom perifériájára.

A válságot követő első hullámban 
még jól reagáltak az országok, ekkor 
az erős szociális hálók még megvéd-

ték az embereket az elszegényedéstől, 
azonban 2010-et követően egyre több 
országban nyirbálták meg ezeket a 
szociális juttatásokat, lazult a háló, és 
egyre többen csúsztak és csúsznak ki 
nap-nap után.

A felmérésben vizsgálták azt is, 
hogy hogyan változott azok száma 
2007 és 2013 között, akiknek az elmúlt 
12 hónap során nem jutott elég pénze 
élelmiszerre. Nos, ebből a szempontból 
Magyarország teljesített a legrosszab-
bul a vizsgált 41 állam közül, olyan 
országok hagytak le minket, mint 
Mexikó, Törökország, vagy a sokszor 
igazságtalanul lenézett Románia.

NEET-ó veszteség
A NEET-ek a sem munkavállalás-

ban, sem közoktatásban, sem egyéb 

képzésben részt nem vevő 16–24 év 
közötti fiatalokat jelentik. Ők azok, akik 
valószínűleg végérvényesen lemarad-
nak mindenféle értéktermelés tekinte-
tében.Velük kapcsolatban hallhattuk 
többször a hírekben, hogy „Spanyolor-
szágban elérte a fiatalok közti munka-
nélküliség a 25%-ot”. De ez a probléma 
nem csak a spanyolokat érinti, és nem is 
korlátozódik a dél-európai országokra, 
jelen van valamennyi vizsgált államban, 
és csak elvétve találni olyat, ahol ez az 
érték 2013-ban 10% alatt van – jellem-
zően az északi országok ilyenek, illetve 
Németország és Japán.

Sajnos ezt a mérőszámot tekintve 
is az első harmadba kerültünk a 2008-
as 11,5%-ról 2013-ra 15,4%-ra nőtt ez 
az arány. Ez a gyakorlatban azt jelenti, 
hogy a 16–24 év közötti magyar fiata-
lok közül minden hatodik semmilyen 
oktatásban, képzésben nem vesz részt 
és nem is dolgozik. Nekik nagy való-
színűséggel a későbbiekben sem lesz 
lehetőségük arra, hogy olyan munkát 
találjanak, amely érdemben hozzájá-
rulna a magyar gazdaság teljesítmé-
nyéhez.

Összegzés
A tanulmányban vizsgált 41 ország 

közül 23-ban nőtt a szegénységben élő 
gyermekek száma 2008 óta.

A válság különösen a 15–24 év 
közöttieket érintette, körülbelül 7,5 
millió fiatal nem folytatta a tanulmá-
nyait, vagyis került a NEET csoportba 
az Európai Unión belül.

Görögországban egy átlagos, gye-
rekes háztartás bevételei az 1998-as 
szintre estek vissza, 14 évnyi növeke-
dés veszett el ezzel, a hazai visszaesés 
8 éves visszalépéssel egyenértékű a 
tanulmány szerint.

De a felmérés pozitív példákkal 
is szolgálhat: 18 országban csökkent a 
gyerekek szegénysége, néhol jelentős 
mértékben. Ilyen országok (5% felet-
ti javulással): Chile, Lengyelország, 
Ausztrália vagy Szlovákia.

Törceee
Forrás: http://www.unicef-irc.org/
publications/733

„A tanulmány rámutatott arra, hogy a hasonló 
gazdasági körülményekkel rendelkező orszá-

gok, szociális politikai lépései jelentősen külön-
böző hatással vannak a gyerekekre.” mondta Jeffrey 

O’Malley, az UNICEF globális politikáért és stratégiáért felelős vezetője

Némi nemi különbség
A nemek közti szakadék formakincse

A most elkészült 2014-es Global Gender Gap Report bemutatja, 
hogy milyen egyenlőtlenségek húzódnak meg a politika, oktatás, 
egészség és a gazdaság területén a nemek közt. Rávilágít arra, hogy 
ezek a különbségek hátrányára vannak az egyes országok gazda-
ságának, de az egész világ fejlődésének is. A különbségek miatt 
kiszoruló nők meglévő tehetsége mindannyiunk számára elvész. 

A gazdasági indikátorok három 
területet vizsgáltak. A részvételi 
arányt, a jövedelmeket és az előmene-
teli, karrierépítési lehetőségek különb-
ségeit a két nem kapcsán..

Az oktatás tekintetében az alsó, 
középső és felsőfokú oktatásban lévő 
nemi arányokat vizsgálták, illetve az 
írni-olvasni tudást, annak érdekében, 
hogy így feltárhassák az elmúlt évek 
nevelésbeli különbségeit.

Az egészségügyi indikátorok közül 
az egyik a születési arányok voltak, 
amivel azt a speciális, több országban 
máig megfigyelhető jelenséget szerették 
volna mérni, hogy ezekben a társadal-
makban a családok különböző módsze-
rekkel igyekeznek inkább fiúgyermeket 
„összehozni”, mert a lánygyermekekkel 
járó hozományt nem tudják biztosíta-
ni, vagy egyéb társadalmi, kulturális 
hátránnyal járnak a tradíciók miatt.  
A másik mérőszám a nők és a férfiak 
várható élettartamára vonatkozott, illet-
ve megvizsgálták bizonyos halálozási 

okokat is, mint például az alultápláltság 
és az erőszakos halál.

Poltikai indikátorokként említet-
ték: a miniszteri kinevezések nemi ará-
nyait, a képviselői arányokat, a minisz-
terelnöki vagy elnöki székben eltöltött 
évek számát az elmúlt 50 évben.

A politika a nyerő
Ahhoz, hogy valaki élen járó 

legyen, természetesen mind a négy 
vizsgált szektorban jól kell teljesítenie. 
Egyben ez is a magyarázat a „kakukk-
tojás országok” meglepően jó helye-
zéseire: Nicarauga a hatodik, Ruanda 
a hetedik, a Fülöp-szigetek pedig a 
kilencedik – sőt Ruanda mostszerepel 
először a listán.

Csak ez a három ország tudott 
felkerülni az európai államok mel-
lé a TOP10-ben és sejthetitek, hogy 
melyik indikátor miatt. A politika volt 
az, amelyben mind a három ország 
egyaránt jól teljesített. Ezen a téren 
nagyon sok országban még ma is 
nagy a nemek közti különbség, ez a 
három, egymástól is nagyon külön-
böző, három eltérő kontinensen talál-
ható ország azonban le tudott köröz-
ni olyan európai államokat is, mint 
Angela Merkel Németországa.

A nicaraugaiak számára – a politi-
ka mellett –, az oktatás volt az, amivel 
sikerült tovább javítaniuk a helyezé-
süket. Az ország valamennyi oktatá-
si szintjén női túlsúly van, és annak 
ellenére, hogy az analfabetizmus lis-
tán csak az 56. helyet szerezték meg, 
ugyanannyi férfi és nő tud olvasni az 
országban.

A ruandaiak a már említett poli-
tikai szempontokban teljesítettek 
kimagaslóan az átlag felett. A parla-
menti képviselők 64%-a nő, emellett 
ők is az átlagosnál jobban teljesítettek 
az oktatás és az egészségügy tekin-
tetében.

Az ázsiai szigetország 2006 óta – 
amióta a listán szerepel – valamennyi 
indikátorban folyamatosan javítja az 
eredményeit. A gazdasági életet tekint-
ve a második helyet szerezték meg, itt 
a legnagyobb a női cégvezetők aránya, 
és itt is tulajdonolják a legtöbb céget 
nők – 69 %.

Magyarország
Hazánk a négy vizsgált indikátor 

közül legjobban az egészséggel kap-
csolatos indikátort tekintve végzett, 
itt 37.-ek lettünk, a gazdaságit és az 
oktatásbelit tekintve a lista közepén 
álltunk meg, míg politikai szempont-
ból Japán előtt, de ex-szovjet tagköz-
társaságok és arab országok mögött 
végeztünk.

Ez összességében arra volt elég, 
hogy a csehek (96.) és a szlovákok 
(90.) közé a lista középső harmadá-
nak a végére, a 93. helyre fussunk 
be.

Összegzésképpen az mondható 
el, hogy ez a tanulmány 2095-re sac-
colja a nemek közötti különbségek 
eltűnését a munkahelyekről világ-
szerte.

Törceee

Forrás: http://reports.weforum.org/global-
gender-gap-report-2014/

# Ország Pontszám
1 Izland 0.8594
2 Finnország 0.8453
3 Norvágia 0.8374
4 Svádország 0.8165
5 Dánia 0.8025
6 Nicaragua 0.7894
7 Ruanda 0.7854
8 Írország 0.7850
9 Fülöp-szigetek 0.7814
10 Belgium 0.7809
...
93 Magyarország 0.6759
...
140 Csád 0.5764
141 Pakisztán 0.5522
142 Jemen 0.5145

„Csak azok a gazdaságok maradnak versenyképesek 
és fognak a prosperálni a jövőben is, akik teljes mér-

tékben hozzáférnek valamennyi tehetségükhöz”  
– mondta Klaus Schwab a Világgazdasági Fórum  

alapítója és ügyvezető elnöke.

http://www.unicef-irc.org/publications/733
http://www.unicef-irc.org/publications/733
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2014/
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2014/
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Te tudsz élni a telefonod nélkül?

Az arachnofóbiás irracionálisan fél a pókoktól, a tériszonyos a 
magasságtól, a klausztrofóbiás a bezártságtól – csak hogy a leggya-
koribb fóbiákat említsem. Félreértés ne essék, a nomofóbia nem a 
mobiltelefonoktól való félelem – a „nomofóbok” pont attól rettegnek, 
hogy valamilyen oknál fogva nem elérhetőek mobiljukon.

A fóbia a szorongás egyik típusa, 
egy pszichológiai betegség. A fóbiától 
szenvedők abszurd, kontrollálhatat-
lan félelmet éreznek bizonyos dolgok 
iránt, így igyekeznek elkerülni a velük 
való találkozást, ha pedig mégis szem-
bekerülnek félelmük tárgyával, akár 
pánikrohamot is kaphatnak. A fóbiák 
általában gyermekkorban alakulnak 
ki. Három fő csoportjukat különít-
jük el, ezek közül a szociális fóbia a 
leggyakoribb – ilyenkor a beteg csak 
nehezen, vagy egyáltalán nem tud tár-
saságba menni, mivel a többi ember 
jelenléte erős szorongást vált ki belőle 
(például úgy érzi, mindenki őt nézi, és 
kinevetik a háta mögött). A második 
fő típust az agorafóbia képviseli – ez 
nem csak a nyílt terektől való félelmet 
jelenti, a beteg minden olyan helytől 
fél, amelyet veszélyesnek vagy kelle-
metlennek érez, legyen ennek oka a 
tér nagysága vagy akár zsúfoltsága.  
A harmadik csoportba a speciális fóbi-
ák tartoznak, ezeknél a beteg egy adott 
dologtól fél, például állatoktól, tevé-
kenységektől, magasságtól – ide sorol-
ható a nomofóbia is.

A név a „no mobile phone phobia” 
kifejezésből ered. Először a SecurEnvoy 
nevű angol mobilszolgáltató végzett 
felmérést a témával kapcsolatban 
2008-ban, melyen ezren vettek részt, 
és megdöbbentő eredményekre jutot-
tak. A megkérdezettek 53%-a szenve-
dett nomofóbiában. Négy évvel később 
már 66%-ra emelkedett ez az arány. 
Érdekes adat, de míg 2008-ban a férfiak 
voltak többségben, 2012-ben már a nők 
vették át a helyüket (a megkérdezett 
nők 70%-a bizonyult nomofóbiásnak).  
Korosztályokat tekintve a 18-24 éve-
sek körében legelterjedtebb a fóbia – 
korosztályunkban az arány 77%! Mai 
adatok nem állnak rendelkezésünkre, 
de valószínű, hogy elkeserítő eredmé-
nyeket kapnánk.

Magát a fóbiát definiálni nem 
egyszerű, ugyanis több tényezőből áll 

össze. A nomofóbiások félnek, hogy 
mobiljuk eltűnik, összetörik, vagy olyan 
helyre kerülnek, ahol nincs megfelelő 
térerő, esetleg lemerül az akkumuláto-
ruk. Az ilyen helyzetek elkerülésének 
érdekében a fóbiások közül sokan két 
telefonnal is rendelkeznek (a 2012-es 
felmérésben 41%), és átlagosan napon-
ta harmincnégyszer ellenőrzik készü-
léküket. Sokan sosem kapcsolják ki 
mobiljukat, akár intim helyzetekben is 
fogadnak hívásokat, és telefonjukkal 
alszanak. Félreértés ne essék, attól, hogy 
valaki szeretne vigyázni készülékére, 
mert még a törlesztő részleteit se fizet-
te be, vagy csak lusta reggel messzire 
menni, amikor megszólal az ébresztő, 
még nem lesz beteg. Ha egy valóban 
nomofóbiás személy rádöbben, hogy 
nincs nála a mobilja, vagy térerő hiá-
nyában nem tud hívást kezdeményezni, 
esetleg a körülmények nem alkalmasak 
arra, hogy feltöltse a készülékét, pánik-
rohamot kaphat. Ilyenkor szédülés, 
reszketés, légzési nehézségek, fokozott 
verejtékezés, szapora szívverés és mell-
kasi fájdalom jelentkezik – mindez egy 
mobiltelefon miatt!

Hogyan jutottunk ide, hogy egy 
készülék miatt pánikrohamot kap vala-
ki? A válasz a kapcsolattartásban rejlik, 
hiszen telefon – vagy éppen térerő – 
nélkül elérhetetlenné válunk. Modern 
világunkban egyértelmű, hogy isme-
rőseinket számtalan módon elérhetjük. 
Üzenetet írunk, képeket küldözgetünk, 
közösségi oldalakon lógunk, ahol min-
dent megtudhatunk barátainkról, amit 
csak akarunk (a felesleges informáci-

ókról nem is beszélve). Kétségbevon-
hatatlan, hogy a technológiai újítások 
könnyebbé teszik életünket, általuk 
a kapcsolattartás, élményeink meg-
osztása gyorsabb, mint valaha, amit 
értékelünk is – hiszen az ember tár-
sas lény, szüksége van a kapcsolataira.  
A legújabb okostelefonok ennél is 
többet tudnak, életünk szerves részét 
képezik minden egyes nap. Rajtuk 
állítjuk be az ébresztőt, zenét vagy 
rádiót hallgatunk, emlékeztetőket 
írunk, beszélgetünk a barátainkkal, a 
munkánkkal kapcsolatos ügyeinket 
intézzük. Böngészünk, fényképezünk, 
videót veszünk fel, olvasunk, futunk, 
tájékozódunk – de milyen áron? Egy 
nap átlagosan hány órát töltünk mobi-
lunk nyomkodásával? Elég csak körül-
nézni egy tömött villamoson – három-
ból két utas telefonál, vagy legalábbis 
készülékét nyomogatja. Bármennyire 
is hasznos a kis kütyü, jelentős időt 
töltünk „társaságában” ahelyett, hogy 
például személyesen kommunikál-
nánk másokkal. A mai gyerekek kezé-
ben már azelőtt okostelefon van, hogy 
járni tudnának. Valóban ezt „követelné 
meg” tőlünk a jövő? Mi gyermekként 
nem telefonon játszottunk, hanem 
bújócskáztunk. Vagy már arra is készí-
tettek alkalmazást…?

Akárhogy is vélekedünk a túl-
zott mobilhasználatról, a nomofóbiát 
nem szabad félvállról venni. Kezelé-
sére többféle terápia közül választhat-
nak az érintettek. Súlyos esetekben, 
ahol a szorongás elviselhetetlen, akár 
gyógyszeres kezelésre is szükség lehet.  
Az egyik legeredményesebb gyógy-
mód a kognitív terápia, ahol azokat 
a negatív gondolatokat próbálják fel-
fedezni, amelyek elégtelen mobilkap-
csolat esetén merülnek fel. De azoknak 
sem árt néha kikapcsolni néha a tele-
fonjukat, akiknek nincs ilyen problé-
májuk – pihentessük a szemünket, és 
fordítsunk egy kis időt önmagunkra!

Polyák Katalin

Az emberi érzékelés határai
Első rész

Sokan szokták mondani, hogy a világot magunk körül meg kell 
tapasztalnunk. De vajon meg tudjuk ezt tenni? Bármennyire is szeret-
nénk megismerni környezetünket, erre érzékszerveink sajnos nagyon 
gyakran kevésnek bizonyulnak, így segédeszközöket kell használnunk.

Valójában ez két tényezőből adódik 
össze. Egyrészt ugye az érzékszerveink-
nek is vannak korlátai: bizonyos tartomá-
nyokra érzékenyek, míg másokra nem. 
Más részről viszont maga az agyunk 
az, amely válogat, szelektál, hogy mely 
információkat veszi figyelembe azok 
közül, amelyet a perifériák küldenek. Ez 
a kettő együtt elég komoly szűrőt jelent 
a valóság megtapasztalásában.

Cikksorozatunk első részében 
vegyük sorra érzékszerveinket, és néz-
zük meg azoknak alapvető korlátjait.

Szaglás és Ízlelés
Ez a kettő elég közel áll egymáshoz, 

nemcsak az érzékszervek arcunkon mért 
távolságát tekintve, hanem az érzete-
ket is. Gondoljunk csak bele: hányszor 
mondjuk valamire, hogy olyan íze van 
mint az aszfaltnak (pedig jó esetben egyi-
künk sem ízlelt, csak szagolt kátrányt), és 
fordítva is előfordulhat a dolog, külön-
böző illatoktól egyből a szánkban érez-
zük kedvenc ételünk ízét, és már be is 
indul a nyáltermelés.

A szaglásról talán köztudott, hogy 
az egyik legfáradékonyabb szervünk: 
kísérletekkel igazolták, hogy a legin-
tenzívebb szagokra is „immunissá” 
válunk pár perc után, ha annak dózisa 
állandó Ezt magunk is letesztelhetjük, 
ha véletlenül egy zsúfolt buszon nem 
tudunk távolabb menni a velünk együtt 
utazó, kellemetlen szagú emberektől: 
ha nem mozog a levegő (tehát közel 
egyenletes intenzitással érezzük a sza-
got), egészen hamar eltűnik a zavaró 
tényező. Persze amint megmozdul az 
illető vagy kinyílik az ajtó, egyből újra 
érzékeljük a változást.

Hasonló az ízérzékelésünk is: hosz-
szan ugyanazt az ízt nem érezzük, nem 
véletlen, hogy a borkóstolók mióta világ 
a világ (és kóstolnak bort) megpróbálják 
két próbapohár között a lehető legjob-
ban „kiüríteni receptoraikat”. Ezek bio-
lógiai okairól most nem beszélnék (első-
sorban azért, mert nem akarom untatni 
a kedves olvasót, másodsorban azért, 

mert jómagam sem vagyok tájékozott a 
témában). Lépjünk hát tovább.

Tapintás
A tapintást testünk legnagyobb szer-

vével, a bőrünkkel végezzük. Mindany-
nyian tudjuk már a gimnáziumi bioló-
giaórákról, hogy attól függően, mennyi 
idegvégződésünk van egy adott területen 
(például az ajkakban vagy az ujjbegyeink-
ben sűrűbben vannak, míg a hátunkon 
ritkábban), eltérő mértékben vagyunk 
érzékenyek. Elsősorban arra gondolok, 
hogy az adott érzet (hideg, meleg, fájda-
lom stb.) pontos helyének meghatározása 
koránt sem triviális például, ha nem látjuk 
(próbáljátok ki: kérjetek meg valakit, hogy 
a hátatokat nyomja meg valahol, enged-
je föl, majd nyomja meg ugyanott, vagy 
valahol máshol… egész nagy területen 
fogja az átlagember ugyanannak a pont-
nak titulálni a nyomáspontot).

Ugyanakkor nem csak ebben mutat-
koznak meg a tapintás korlátai. Bizonyos 
súlyhatár alatt egyáltalán nem érezzük, 
hogy valami a “vállunkat nyomja”, kis 
ellenállású (például pókháló, haj) görbí-
tése esetén nem érezzük az ehhez szüksé-
ges erőt. Az extrém érzeteket pedig gyak-
ran nem is tudjuk hová tenni: egy nagyon 
hideg érzésről például nem tudjuk eldön-
teni, hogy most meleget vagy hideget 
érzünk, és az időbeli „tudatosodás” során 
is felléphetnek komoly késleltetések: a 
forró dolgokat gyakran nem rögzítjük az 
első pillanatban, míg komoly bőrsérülés 
esetén is előfordul, hogy egyáltalán nem 
érzünk fájdalmat az első percekben, nem 
feltétlenül a sokkhatás miatt.

Hallás
A hallás már sokkal kézzelfogha-

tóbb (az a tapintás, nem?) határokkal 
rendelkezik. Szintén köztudott, hogy 
az emberi fül nagyjából a 20–20000 Hz 
frekvenciájú hanghullámokat képes csak 
érzékelni, e tartományon kívül minden-
képp segédeszközhöz kell folyamod- 
nunk. Itt szeretnék szót ejteni arról, hogy 
most nem a mérésekről beszélek, hiszen 

ahhoz, hogy valamit „megmérhessünk” 
mindenképpen eszközre van szüksé-
günk, így van ez az extrém hőmérsékle-
tekkel, a frekvenciával, a hangerővel és 
még folytathatnám a sort.

Ugyanakkor míg a 2000 °C „meg-
tapasztalása” vagy a 130 dB hangerő 
érzékelése egyértelmű károkat okoz tes-
tünkben (ezáltal mégis képesek vagyunk 
érzékelni), mondjuk a 25000 Hz-es hang-
hullám számunkra olyan, mintha ott sem 
lenne. Pedig itt vannak, körülvesznek 
bennünket, a valóság részei. Ugyanez a 
korlát érvényes az apró neszekre, halk 
hangokra is.

Látás
Egy korábbi cikkemben (Tétékás 

Nyúz 49. félévfolyam 5. szám, Cooltér) 
már megemlítettem, hogy a jelenkor 
embere extrém módon látásközpontú. 
Ugyanakkor ez az érzékszervünk leg-
alább ugyanennyire korlátolt: itt a TTK-n 
szerintem szinte mindannyian találkoz-
tunk már valamilyen előadáson (vagy 
legalább könyvben) az elektromágneses 
spektrummal. Fel tudjátok idézni, meki-
kora részét képezi annak a látható fény 
tartománya? 380–780 nm között látunk, 
se alatta, se felette semmit!

És azt aztán nem mondhatjuk, hogy 
az a tartomány bennünket nem befolyá-
sol (míg mondjuk a kis tömegű testek 
tapintásának hiányát még megmagya-
rázhatjuk ezzel), elég csak a bőrünket 
roncsoló UV fényre gondolnunk, nem 
kell az extrém röntgensugárzást vagy 
gamma-fotonokat említeni.

Összességében elmondható, hogy 
érzékszerveink nemcsak arra nem alkal-
masak, hogy számszerű értékeket ren-
deljenek környezetünk paramétereihez, 
hiszen ezek hiányában még tudhatjuk 
valamiről, hogy az jó nekünk vagy sem, 
hanem gyakran arra sem, hogy tudassák 
velünk, van ott valami. Azonban mindez  
csak a jéghegy csúcsa, a következő részben  
azt tekintjük át nagy vonalakban, hogyan 
szól bele az érzékelésbe az agyunk.

Saáry Ákos

http://issuu.com/tetekas_nyuz/docs/tetekas_nyuz_4905
http://issuu.com/tetekas_nyuz/docs/tetekas_nyuz_4905
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/EM_Spectrum_Properties_edit_hu.svg/675px-EM_Spectrum_Properties_edit_hu.svg.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/EM_Spectrum_Properties_edit_hu.svg/675px-EM_Spectrum_Properties_edit_hu.svg.png
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Bakos Miklós képei a Fonóban

„Arcképrezsim – fényképmoly” címmel látható Bakos Miklós 
fotográfus legújabb tárlata november 8-tól a Fonó Budai Zene-
házban. A művésszel ebből az alkalomból beszélgettünk.

A kiállítás címe idézet. Jól tudom ezt?

Igen, a cím a Bizottság együt-
tes egyik dalából van. Meghatáro-
zó volt számomra ugyanis a hetve-
nes évek vége, a nyolcvanas évek, 
sokat fotóztam abban az időszakban.  
Tulajdonképpen hangulatjelentések 
ezek. A mostani kiállításon szerep-
lő fotók egy részét arcképeimből – 
innen a rezsim –, a másik felét pedig 
molyolásaimból, kedvenc témáim-
ból válogattam. Ezekből áll össze a 
képeim világa.

Egyedi, sajátos szemlélet jellemzi 
ezt a világot. Honnan ez a látásmód?

Talán a nagyapámtól, aki festő-
művész volt. Engem azonban kez-
dettől fogva a fotózás izgatott, de 
az egész biztos, hogy tőle örököl-
tem egyfajta képességet, ami miatt 
mások számára is érthetővé válnak 
a képeim. 

Manapság már könnyen elérhetővé 
vált, hogy bárki fotókat készíthessen, 
akár egy mobiltelefonnal is. Ez mennyi-
re nehezíti meg a fotográfusok helyzetét?

Nem igazán. Az, hogy mostaná-
ban többen fotóznak, az jó. Legyen 
színes az a paletta, aki tud, az mutas-
sa is meg, persze. De tudjon. A sok-
színűség jó, de fontos a hozzáértés, 
fontos a minőség, persze itt elsősor-
ban nem a technikaira gondolok. 
Fontos, hogy legyen benne valami, 
amitől jónak mondható a kép, adjon 
egyfajta pluszt. Nehéz ezt megfogal-
mazni, csinálni kell.

A tárlat  másik  részét  képező 
„molyolós” fotók a digitális technikának 
felelnek meg?

Szerintem itt nincs olyan, hogy „felel-
nek meg”. Pont az a jó benne. Korábban 
analóg technikával dolgoztam, mint akkor 
mindenki. A későbbi képeimen persze 
már a digitális eljárás is szerepet kapott.  
Ez kényszer. Azt vallom, hogy a technika 
maradjon meg eszköznek és ne függjünk 
tőle. Nagy probléma, hogy manapság 
egyből a fotoshopban gondolkodunk. 
Egyébként a régi módszer lassan vissza 
fog kúszni. Legalábbis abba a műfajba, 
amit én csinálok.

Hogyan jellemezhetőek a képei?

Ez az egész hangulat kérdése. 
Hangulatokat mutatok meg, fénye-
ket, tükröződéseket. Érzéseket kuta-
tok. De hogy ezek hogyan hatnak 
másokra, ahhoz el kell jönni a kiál-
lításra és meg kell nézni a fotóimat.

Fotókkal foglalkozó esztéták 
vallják, hogy két fajta fotográfus van, 
az „ablakos” és a „tükrös”. Az egy-
szerűen leképezett valóság, az abla-
kon való ki- (vagy be-) kukucskálás 
helyett Bakos Miklós művészete a 
tükröt tartók közé tartozik. Ahogy azt 
Várkonyi Balázs 2008-ban a Magyar 
Hírlapban megfogalmazta egy koráb-
bi kiállítás kapcsán: „Olykor velencei 
tükör az eszköz, olykor viseltes-vakfoltos. 
De nem homályos.”

Cserenkó Gábor

Bakos Miklós kiállítása 2014. 
december 6-ig tekinthető meg, a 
Fonó Budai Zeneházban (Budapest, 
Sztregova u. 3.).

ZH előtti körültekintő
Felkelsz, látod, szép a reggel. 

Körülnézel a szobádban, ködös tekin-
tettel. Minden olyan megnyugtató, 
olyan otthonos. Nyújtózkodsz, álmo-
san keresed az ágy szélét, de megér-
zed a rossz szelét. Mi lehet ez? Tudod, 
hogy valami olyan, aminek nem kéne 
ott lenni, amiről tudni sem akarsz, 
de könyörtelenül beléd nyilall. Vége 
a szünetnek. E szó oly fukar, rövid 
és illanó. Vége. Realizálod, hogy így 
van. Hát persze, már az elején tud-
tad, hogy így lesz, fájni fog, de akkor 
is. Azonban nincs vége a rossznak, 
a gondolataid újabbakat hoznak.  
Mit is mondott a prof? Hogy mond-
ta a gyakvez? „Szünet után egyből 
ZH lesz!” – döbbensz rá. Hát igen, ez 
kínos, ha nem sokat tanultál. Mind-
egy, lesz, ami lesz. Gyorsan felöltözöl, 
reggeli, besietsz. Útközben nézed az 
arcokat. A laza, mindent tudókat, a 
sírva vigadókat, kiknek már mind-
egy, érzik a véget, és az elgyötört arcú, 
görbülőért küzdőket. Te vajon melyik 
lehetsz? Nincs tükör, s mindenki 
előre tör, nincs, akit megkérdezz.  
Lassan beérsz. Eluralkodik rajtad a 
félsz. Vagy ez csak az örömláz, hogy 
mindent tudsz, sima lesz, mindent 
vágsz. Még nem tudod. Hallgatóz-
zunk kicsit kifelé. Hallod a könnye-
den nevetőket? Ők tuti mindent tud-
nak, vagy nem, de nem zavarja őket. 
Hagyjuk is, siessünk veled tovább. 
Fussunk? Avagy szép lassan, elméláz-
va, hátha eszedbe jut, amit nem tudsz, 
de mindhiába. Így hamarosan minden 
máson gondolkozol, inkább igyekez-
zünk. Éhes vagy, de nem tolakszol, a 
büfében nagy a sor, sebaj, majd rágó-
zol. Az úgy is megnyugtat. A gyakvez 
így meg is buktathat. Nyugodtan, hig-
gadtan. Figyelj, koncentrálj. A tanár 
jön már, idő nincs átnézni semmit. 
„Toll, papír, ital és szendvics!” – hang-
zik az ominózus mondat. Megfogod 
a homlokodat. Meleg, de ez nem láz, 
csak feltör a stressz. Nyugi, mondod 
magadnak, jó lesz. Nézed a papírt, 
s az visszanéz rád. Ó, te már úgy 
írnád, de aztán észreveszed, hogy 
amit olvasol, az csak a neved. A fel-
adatra kéne tekintened. Innentől nem 
mondom tovább. Tudod a dolgot.  
Átveszed. Én másfelé megyek. Jövök 
majd, ha végeztél. Reméljük meg nem 
éheztél.

Gellért

Árak nélkül
Becsületkasszás palacsintázó

Bár első nekifutásra nem sikerült bejutnunk a helyre – a nyitva 
tartást ugyanis elég lazán kezelik – nem adtam fel, és most végre meg-
látogattam a Bajnok utcában található Fánkydoo palacsintázót. Sok 
jót hallottam már erről a különös üzleti elvekkel működő helyről, így 
nekem is muszáj volt kipróbálni.

A Fánkydoo különlegessége, hogy 
az ételeknek-italoknak nincs megsza-
bott áruk. Annyit fizetsz, amennyit tudsz 
vagy amennyit szeretnél, és mindezt 
egy nagy perselybe tudod elhelyezni. 
Ez egy „zárt baráti társaság”, ám nem 
kell megijedni, minket azonnal befogad-
tak és erről még egy igazoló kártyát is 
kaptunk. Ez a fajta fizetésmód eléggé 
kockázatosnak tűnik, ám külföldi példák 
azt igazolják, hogy ha valaki esetleg egy 
kicsit kevesebbet dob be, mint ami meg-
térülővé tenné a bizniszt, az általános-
ságban  mégsem okoz problémát, mert 
úgyis van, aki kicsit többet fizet.

A palacsintázó egy pincehelyiség-
ben található. Nekem nagyon tetszett 
a berendezés: omladozó, romkocs-
ma-hangulatú téglafal, fehérre festett 
vintage beütésű asztalokkal és szekré-
nyekkel, retró tárcsázós telefonokkal és 
ládákból s.k. összeeszkábált polcokkal 
és térelválasztóval. 

A kínálat sajnos annyira nem nyű-
gözött le. Rendben van, ez egy palacsin-

tázó, mást ne várjak, de az ízvariációk 
száma messze lemaradt például a Nagyi 
Palacsintázója mögött. Alapvetően két 
féle palit kérhetünk: óriás palacsintát – 
ami hagyományos tésztából készül, mint 
otthon – és amerikai palacsintát – sütő-
poros pufi kis lepénykéket. Tölteléknek 
kérhetünk nutellát, nutellát és ananászt 
egyszerre, túrót, lekvárt… Én egy vaní-
lia pudingos és egy sajtos-sonkás-tejfölös 
amerikai palacsintát ettem. Nagyon szé-
pen voltak tálalva – utóbbi meghintve 
egy kis apróra vágott zöld snidlinggel – és 
nagyon ízlettek. A barátom egy nutellás-
kókuszos óriás palacsintát evett.

Italnak viszont – és itt jön a szomorú 
rész – csak szörpöt választhattunk, azt is 
egy félét. Pedig én olyan szívesen megit-
tam volna egy forró habos kakaót abban 
a hideg pincében! Mindegy, maradt a két 
deci bodzaszörp/fő (műanyag pohárban, 
ej-ej…) ami egyébként nagyon finom volt 
a maga nemében.

Ezután jött a nehéz rész. Ki kellett 
találnunk, hogy mennyit fizessünk. Már a  

válogatásnál is nagyon hiányoztak azok 
a fránya árak, mert például az alapján 
jobban meg tudtam volna tippelni, hogy 
egy vagy két amerikai pali ér fel egy óriás 
pali méretével laktatósági szempontból.

Hosszasan számolgattunk, érveket 
sorakoztattunk fel, értékbecsültünk… 
majd végül ketten egy ezrest dobtunk 
be közösen a nagy perselybe. Kicsit fur-
csa lenne, ha a napi bevételt tartalmazó 
perselyben kutakodnánk, ezért számí-
tani kell rá, hogy itt nincs visszajáró, 
úgyhogy érdemes kisebb címletekkel 
érkezni. Úgy láttam, Erzsébet-utalványt 
is elfogadnak.

Olyanoknak tudom teljes szívemből 
ajánlani a helyet, akik kevésbé problé-
máznak azon, hogy mennyi pénzt köl-
tenek el egy palacsintázásra, valamint 
azoknak, akiket kevésbé aggasztja, hogy 
megtérül-e így a napi Nutella mennyisége 
és egyáltalán nem foglalkoztatja olyan 
gondolat, hogy vajon a végén miattam 
megy-e csődbe ez a kedves kis hely.

Évi

A lázadó
Egy korábbi kritikában már említet-

tem Veronica Roth három kötetből álló 
sorozatát. Az elsőt, A beavatott-at – mint a 
legtöbben tudjátok már – meg is filmesí-
tették. Én ezen felbuzdulva tovább halad-
tam a történettel, hiszen a sikeres kezdet 
után biztos a folytatás is mozivászonra 
kerül, és bevallom, nem csalódtam.

A történet pontosan onnan folyta-
tódik, ahol A beavatott véget ér, vagyis 
hogy a főszereplő Tris és szerelme, Tobias 
megsemmisítik a Bátrak szimulációját.  
Az első könyvben említést tesznek, hogy a 
kerítésen túl keresnek menedéket, ez egé-
szen pontosan a Barátságosak csoportja. 
Szerencséjükre befogadják őket, de csak 
egy rövid időre. A történet akkor kezd 
izgalmassá válni, amikor az Őszinték, az 
Önfeláldozók és a Csoport nélküliek is 
csatlakoznak. A Bátrakat azért nem emlí-

tem egybe, mert ők két részre szakadtak. 
Egyrészt azokra, akik a Művelteket segí-
tik, másrészt pedig akik a „jók” oldalán 
állnak. Míg szereplőink az Őszintéknél 
tartózkodnak, a Műveltek megtámad-
ják a központot Elfajzottak után kutatva.  
A támadás alatt az emberek jó része meg-
jelölődik, amivel szimulációs anyag jut 
a szervezetükbe így a Műveltek veze-
tőjének, Jeanine-nek a bábuivá válnak.  
A játék arra megy ki, hogy random kivá-
lasztanak embereket, akiket irányíta-
nak, üzenetet küldenek rajtuk keresztül, 

miszerint számos ártatlan ember hal meg 
addig, míg egy Elfajzott nem jelentkezik 
a Művelteknél. Tris megelégeli az ártat-
lan emberek elvesztését, és önként vál-
lalkozik. Döntése érthető: úgy érzi, nincs 
már miért élnie, hiszen a szülei halottak, 
és mint kiderül, a bátyja áruló. Egyedül 
érzi magát, és mást sem szeretne, mint 
segíteni másokon akár a saját élete árán. 
Akkor érzi először, hogy mégse szeretne 
meghalni, mikor Jeanine közli vele, hogy 
miután végeztek a kísérletekkel, kivégzik. 
Tobias azonban közbe lép.

A második részben a Csoport nél-
küliek nagyobb szerepet kapnak, mint 
az előzőben, és a jó Bátrakkal összefogva 
rájönnek, hogy véget vethetnek a Művel-
tek uralmának. Tris is közelebb kerül a 
szívünkhöz az önfeláldozásának köszön-
hetően. Akinek tetszett az első könyv 
vagy a film, annak csak ajánlani tudom.

Bori
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Emlékek nélküli világ?
Az emlékek őre

Lois Lowry ifjúsági regénye 1993-ban jelent meg először, így 
több mint 20 évet kellett arra várnunk, hogy rohanó világunkban 
feldolgozásra kerüljön és a mozivásznon is láthatóvá váljon. Az idő 
azonban eljött, és bevallom, régóta ez az első film, amit olyan terem-
ben néztem, ami majdnem teltházas volt.

Egy nagyon szép gondolatot 
találtam arra, hogy miért írta meg 
Lois a négy könyvből álló sorozatot. 
Az emlékek őre megírását saját édes-
apja inspirálta, aki ahogy öregedni 
kezdett, egyre több dolgot felejtett el, 
legyen az jó vagy rossz emlék, és ennek 
köszönhetően boldogabbnak látszott.  
Ez elgondolkodtatta az írónőt, hogy 
milyen lehet egy világ gondolatok, 
emlékek nélkül? 

A történetben a jövőben járunk, ahol 
mindenki boldognak látszik. Az embe-
rek megelégelték a háborúkat, a fájdal-
mat, szenvedést, és igyekeztek ezeket 
kitörölni az emlékezetükből. Így nin-
csenek emlékeik a múltról, nincsenek 
érzelmeik, szinte „csak úgy vannak”.  
De ahogy eltörölték a rossz emlékeket, 
úgy eltűntek a jók is: az emberek elfe-
lejtettek szerelembe esni, sőt, egyáltalán 
szeretni is. Ez a hatása a kötelező reggeli 
injekciónak. Nagyon tetszett a rendező 
megoldása erre az érzelemmentes világ 
bemutatására. A kép fekete-fehér, mutat-
ván azt, hogy úgy milyen leegyszerűsö-

dött lenne minden. Különös társadalom 
ez, ahol mindenki egyenlő, az emberek 
egyforma házakban élnek, senkinek 
nincs tulajdona, így senki sem féltékeny a 
másikra. Mindenki életében 12 évesen egy 
nagy változás történik, amikor a beavatási 
ceremónián a Vének Tanácsa, az addigi 
cselekedetei alapján beosztja a megfele-
lőnek vélt csoportba. Vannak itt pilóták, 
szülőanyák, dadák, kertészek és minden, 
ami máshol is előfordul. Viszont történe-
tünk főhősét egyik csoportba se osztják 
be, Jonast ugyanis különleges feladatra 
választották ki, őt nevezték ki az emlékek 
őrének. Ez egy kiemelkedő feladat, a srác-
nak sok mindenben meg kellett felelnie, 
hogy ő legyen a szerencsés. A történet 
itt kezd bonyolódni, mert Jonas megis-
merkedik a tanítójával, a korábbi emlé-
kek őrével, aki elkezdi megosztani vele 
tapasztalatait. A filmben itt látunk először 
színeket, ami rám elég mély benyomást 
tett. A számunkra hétköznapinak számító 
színek előbukkanása hirtelen történik, és 
főszereplőnket is meghökkenti. A tanító 
megemlíti, hogy ezek a színek visszatér-

nek, ha a reggeli szuri kimarad. A tiné-
dzser Jonasnak sem kell más, máris meg-
szegi a szabályokat azzal, hogy kijátssza a 
rendszert. Elkezd színeket látni, sőt érezni 
is, így ráveszi a barátait, egészen ponto-
san egy hölgyeményt, hogy ő is tegyen 
így. Ezzel a szállal a romantika is befűzi 
magát az eseményekbe. Ahogy telik az 
idő, Jonas egyre többet tud, és úgy érzi, 
hogy ezt mindenkinek meg kéne tapasz-
talnia. Így elhatározza, hogy elmegy az 
ismeretlenbe, ahol van egy láthatatlan 
vonal, amelyet, ha átlép, kiszabadulnak 
az emlékek, így mindenki részese lehet 
minden csodának és szomorúságnak, ami 
ahhoz kell, hogy az ember teljes életet 
éljen. Hogy sikerül-e vagy sem, azt nem 
árulhatom el.

Bori
THE GIVER (amerikai sci-fi, 2014, 97 perc)
Rendező: Phillip Noyce
Forgatóköny: Michael Mitnick
Szereplők: Brenton Thwaites (Jonas), Jeff 
Bridges (The Giver), Alexander Skarsgard 
(Jonas apja), Katie Holmes (Jonas anyja), Meryl 
Streep (Chief Elder), Taylor Swift (Rosemary)
Pontszám: 6/10

Charmed
Ha mágiáról van szó, nem biztos, 

hogy elsőre három nővér jut eszünkbe, 
akik magas sarkú cipőben warlockokkal 
harcolnak, és maximum démonmaradvá-
nyok eltűntetésére használják seprűiket. 
Pedig a Bűbájos boszorkák pont erről szól. 
A Constance M. Burge ötletéből készült 
sorozat Aaron Spelling rendezésében 
1998 és 2006 között nyolc évadon át futott 
Amerikában, 178 részen keresztül.

A San Francisco utcáit démonmen-
tesen tartó Halliwell nővérek nagyany-
juk halála után költöznek össze ismét a 
családi házba. A padláson találnak rá 
az Árnyak könyvére, amelyben meg-
annyi bűbáj, bájital-recept és szertartá-
si leírás található – amolyan bőrkötésű 
boszorkánykisokos. Képességeik meg-
szerzése után ők lesznek a Bűbájosok 

– a világ legerősebb boszorkányai –  és 
démonokkal, warlockokkal, árnyőrök-
kel harcolnak napi szinten két szerelmi 
perpatvar között, közben pedig még a 
hajuk sem kócolódik össze.

A misztikus lényekkel teli fantasy-
dráma pörgős, akciódús részei könnyed 
humorral mutatják be a lányok küzdel-
mét a gonosszal az ártatlanok védelmé-
ben. A nagy sikert arató sorozat színész-
női ragyogó mosollyal gyilkolják a sötét 
teremtményeket, a testvéri szeretet pedig 
rózsaszín ködként árad ki a televíziónk-
ból. A sorozat népszerűségére való tekin-

tettel tavaly ősszel futótűzként terjedt a 
hír: jön a Charmed-reboot! A rajongók és a 
színésznők mind szkeptikusan fogadták 
az ötletet, hiszen a sorozat alig nyolc éve 
ért véget – bár augusztusban azt csiripel-
ték a madarak, hogy a rebootból egyelő-
re nem nagyon lesz semmi.

A Bűbájos boszorkák egy-egy része 
remek szórakozást nyújt egy fárasztó 
nap után. Aki szereti a mágiát és a szí-
nes robbanásokat, mindenképpen néz-
zen bele a sorozatba. Én kislányként 
az első résztől kezdve a képernyőre 
tapadva aggódtam kedvenc szereplő-
imért és alig vártam az új évadokat. 
Az utolsó résznél megsirattam picit a 
sorozatot, de nem a csalódottság miatt. 
Hiszen a Charmed által olyan tudásra 
tettem szert, amit az egyetemen nem 
tanítanak: „A hármak ereje felszabadít!”

Katie S.

Heti menü
Gundel séf a Lágymányosi Campus közelében üzemelteti éttermét. A megszokott kínálaton kívül minden nap 

készítenek egy speciális menüt is, amely ételek variációja hétről hétre változik. A speciális menü egy levest, egy 
főételt és egy desszertet tartalmaz. A következő heti ajánlatot pedig mindig pénteken teszik közzé. Vajon mi lesz a 
következő heti menü, ha az alábbiakat tudjuk?

A kagylólevest két nappal a 
muffinokat tartalmazó menü előtt 
szolgálták fel, azonban egy nap-
pal a disznóbélszín főétel előtt.

Pénteken borsóleves volt az 
előétel, de aprósüteményeket 
nem lehetett kapni. A zöldség-
levest és a pulykaburgert egy-
azon napon lehetett fogyasztani, 
amely nem a hétfő volt.

Mindezek különböző napo-
kon voltak, de nem feltétlenül 
ebben a sorrendben: olasz kol-
bász főétel, kubai bableves előé-
tel, banánpuding desszert, vidé-
ki marhasteak főétel. Továbbá az 
előző négy egyike sem szerdán 
volt terítéken.

A gombakrémlevest nem az 
aprósüteményekkel adták. Az 
almás pite hétfőn volt a specia-
litások között.

A banánpudingot a kagyló-
levest tartalmazó menüt követő 
és az olasz kolbászt megelőző 
napon tálalták.

A tandoori csirkét és csokis 
palacsintát sem ugyanazon a 
napon szolgálták fel.

NYEREMÉNY
Beküldési határidő: adott hét 
vasárnapja (következő hétfő 
0:00-ig)
A nyertesek csokijaikat az 
Északi Hallgatói Irodában 
(É 0.75) vehetik át.
Nyertesnek az minősül, aki a 
nevét az újságban látta helyes 
megfejtőként.
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Logikai fejtörő
Kedves Rejtvényeseim! Most, hogy a szünet alatt remélhetőleg kellemesen és kellő mértékben kipihentétek 

magatokat, egy kicsit talán gondolkodósabb rejtvényt hoztam Nektek, mint az eddigiek voltak. Ezen logikai felad-
ványban az a cél, hogy 5x5 adatról kiderítsétek, melyik melyikhez tartozik. Ezt a meghatározások alapján, a lent 
látható táblázat segítségével logikázhatjátok ki. Lejegyzetelve a hat megadott tényt – például kör/pluszjel, ha igaz, 
és mínuszjel, ha hamis – könnyedén rájöhettek a megfejtésre. Ha pedig megvan, a lenti címre küldjétek el és csokit 
nyerhettek.

Kellemes fejtegetést!
subCsibe

nyuzrejtveny@gmail.com

http://www.imdb.com/title/tt0435651/
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