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Bányai Évát az Európai Hipnózis Társaság tiszteletbeli
Az E LTE E ö t v ö s Jó z s e f
tagjává választották a hipnóziskutatás és alkalmazás
Harmat Veronika, a Kémia
Collegium Angol-AmeriIntézet egyetemi adjunktusa
terén végzett elévülhetetlen érdemei elismeréseként.
„A konyhasótól az önszerveződő
kai Műhelye 2014. november
Az oklevelet az Európai Hipnózis Társaság (Eurofehérjékig: a kristályszerkezet felderí19-én a Collegium Nagyklubjápean Society of Hypnosis) Sorrentóban renban tartja legújabb kiadványának,
dezett konferenciáján, 2014 októberében
tése röntgendiffrakcióval” címmel tart
a „Dr. Samuel Johnson elbeszélése
vette át.
előadást a Kémiai Intézet által szerveRasszelasznak, Abesszínia hercegének
zett Alkímia Ma című, középiskolásokA Pedagógiai és Pszichológiai Kar pronak szóló ismeretterjesztő sorozatban 2014.
kalandjairól” című könyvnek a bemutafessor emeritusa az első a világon,
november 20-án a Lágymányosi Campuson.
tóját. A projektet bemutatják: Fejérvári
aki az elismerésben részesült.
Kísérő programok:
Boldizsár főszerkesztő, valamint a kötet
forrás: http://www.elte.hu
fordítói és szerkesztői, akikkel az esemény
Kvízjáték
során és után lehetőség nyílik a kötetlen
Látványos kémiai kísérletek (Herculys Bernardo
Jorge, Thaiara Magro Pereira, Szalay Luca)
elbeszélgetésre, irodalmi eszmecserére, a
Időpont:
tapasztalatok megvitatására.
2014. november 20. 17:00
Időpont: 2014. november 19. 18.30
Helyszín: ELTE Eötvös Collegium NagyHelyszín: ELTE TTK Eötvös-terem (1117
klub (1118 Budapest, Ménesi út 11–13.)
Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A 0.83)
forrás: http://www.elte.hu
forrás: http://www.elte.hu
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Az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi TanAz ELTE Bolyai Kollégium Csütörtök
Este sorozatában 2014. november 20-án
széke 2014. november 27-én és 28-án
tartja a kétévente megrendezett tanszéki
rendhagyó alkalomra készülnek a kollégisták: a Zenei Esten komoly és könnyűzekonferenciasorozat következő tanácskozását Generációk nyelve címmel. A rendezvény
nei darabokat, valamint saját szerzeményeket
ingyenes, a szervezők minden érdeklődőt
adnak elő az érdeklődőknek. A teljes programot
örömmel várnak.
megtaláljátok a http://www.elte.hu oldalon.
GénexpresszióAz előadás részleteit és rövid leírását megA Csütörtök Este a Bolyai Kollégium szorgalmi
szabályozás
időszakban heti rendszerességgel megrentaláljátok a http://www.elte.hu weboldalon.
dezett programja, melynek célja, hogy a
Tora László, a Magyar TudomáA konferencia a generációk nyelvének,
nyos Akadémia külső tagja, a frannyelvhasználatának eltérő értelmezésekollégisták találkozzanak kiemelkedő
cia CNRS (The French National Centit, elméleti és gyakorlati szempontú
személyiségekkel, nem csupán terre for Scientific Research / Centre national
megközelítéseit kívánja felmutatni,
mészettudósokkal, hanem írókkal,
de la recherche scientifique, CNRS) kutatási
politikusokkal, gazdasági szakvalamint konkrét elemzéseket – a
emberekkel, egyházi személyiséigazgatója, a Francia Akadémia kitüntetettje 2014.
tervek szerint kitekintéssel más
november 19-én „Az RNS polimeráz transzkripció: a
tudományterületekre is.
gekkel is, és szembesüljenek a
SAGA folytatódik” címmel tart előadást az ELTE-n. EgyeteA részletes programot ide kattudomány, vagy a társadalom
münk korábbi hallgatója a TTK Biológiai Intézet meghívására
tintva érhetitek el.
szempontjából érdekes és
érkezik Budapestre.
aktuális kérdésekkel.
Időpont: 2014. november
Időpont: 2014. novemTora professzor az eukarióták sejtmagjában lezajló, a fehérjekódoló
27–28.
gének átírását szabályozó mechanizmusok feltárásával előremozdíHelyszín: ELTE BTK
ber 20. 18:15
totta és tökéletesítette ismereteinket. Előadásában felvázolja tudományos
Helyszín: ELTE Bolyai
Kari tanácsterem és
pályájának főbb állomásait, illusztrálandó, hogy csoportjával miként jutottak
Dékáni tanácsteKollégium (1117 Buel azokhoz a molekuláris biológiai és sejtbiológiai kérdésekhez, melyek jelenlegi
rem (1088 Budadapest, Nándorkutatásaik középpontjában állnak. Az eukarióta sejtekben a génexpresszió szigorúpest, Múzeum
fejérvári út 13.
an szabályozott: egy adott sejtben, egy adott egyedfejlődési állapotban, meghatározott
krt. 4/A)
104-es előadó)
környezeti tényezők mellett a gének csak egy meghatározott része aktív. Tora professzor
csoportjában azt igyekeznek megérteni, hogy az eukarióta sejtek sejtmagjában hogyan szabályozódik a fehérjéket kódoló gének átírása, azaz hogyan kapcsolódnak be és ki a gének egy adott
sejtben, például növekedés, differenciáció vagy egyedfejlődés közben. A génexpresszió-szabályozás
megértéséhez biokémiai, genetikai, sejtbiológiai és struktúrbiológiai megközelítéseket használnak különböző metazoa modell élőlényekben.
Tora László 1982-ben végzett az ELTE-n, 1991 óta dolgozik az Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et
Cellulaire (IGBMC) strasbourgi intézetében, 2011 óta kutatási igazgató. 2013 óta az Európai Kutatási Tanács kiválósági
pályázatának nyertese.
Időpont: 2014. november 19. 16:00
Helyszín: ELTE TTK Kitaibel-előadóterem (1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/C, fszt. 0.823)
forrás: http://www.elte.hu
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Ez a pillanat is elérkezett!
Bizony. Látjátok? Nem látjátok? Hát nem
látjátok? Ja, hogy senki nem tudja, mit is kellene nézni. Az aláírás. Vagyis alatta. Főszerkesztő lettem, na, nem csak megbízott!
Ezt is megértük. Bár mikor e sorokat
írom, a sors szeszélye folytán már lassan
két és fél hete főszerkesztő vagyok, így az
voltam már az előző újság megjelenésekor is, azonban a szünet okozta kavarodás
miatt annak szerkesztésekor ezt még nem
lehetett tudni, így nem írhattam bele hogy
főszerkesztő lettem, mert aztán ciki, ha
mégsem. Nem? De.
A cikiség fogalmát újabb szintre emeli,
hogy ez a lapszám, az első szám, amit főszerkesztői titulussal a nevem alatt szerkesztek,
csak online jelenik meg, pedig ez aztán végképp nem az én hibám. Csakúgy, mint a félév
elején, ezúttal is a közbeszerzései szerződés nyögvenyelős folyamata miatt maradtok
papíros Nyúz nélkül, de remélhetőleg a következő hétre minden rendbe jön (már van
szerződésünk, csak egy új nyomdával, így jelenleg nem tudom, hogyan fognak menni
a dolgok, de biztos vagyok benne, hogy találunk megoldást).
Lényeg a lényeg, hogy egy maratoni hosszúságú (bár állítólag ez a mostani,
14 órás küldöttgyűlés nem rekord) Alakulón egyhangúlag megválasztottak a
Tétékás Nyúz főszerkesztőjének, így mostantól legalább fél éven keresztül (hacsak
valamit nagyon el nem szúrok) az én képem fog itt virítani, e sorok mellett az újság
harmadik oldalán. És azért ez jó érzés.
Ha valakit esetleg érdekelne, mivel tudtam meggyőzni a képviselőket arról,
hogy én vagyok a legalkalmasabb erre a pozícióra, pályázatomat elolvashatjátok
a TTK HÖK weboldalán. Vagy persze, mivel ez úgyis csak egy online PDF lesz,
ide kattintva (A 45. oldalon kezdődik. Már tudjátok, miért volt ilyen hosszú...).
Saáry Ákos
főszerkesztő
foszerkeszto@ttkhok.elte.hu

Csatlakozz a szerkesztőséghez cikkíróként vagy olvasószerkesztőként! (Semmilyen előképzettség nem szükséges.)
Jelentkezz a foszerkeszto@ttkhok.elte.hu e-mail címen vagy
keress meg fogadóórámon hétfőnként 12:00 és 14:00 óra
között a Déli Haliban, hogy megbeszélhessük a részleteket!
Szeretettel várlak!
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Kiadja az ELTE TTK HÖK. Felelős kiadó: Kovács Fanni. Főszerkesztő: Saáry Ákos.
Vezetőszerkesztő: Saáry Ákos. Tördelőszerkesztő: Saáry Ákos. Olvasószerkesztők: Erdős-Anga Tímea, Szigeti Balázs.
Rovatok: Belszíni fejtés (subCsibe), Cooltér, Helyvektor (Vörös Évi), Interjú, Kritika (Kőnig Rita), Mozizóna (Tóth Bori),
Négyeshatos, Sorozatlövő (Ákos), Sport (Székely Gellért), Startup (Törceee), TTT (Polyák Katalin, Solymosi Emőke),
Tudósítás (Béki Virág, Szalai Evelin). Címlap: Parrot.com
Honlap: http://issuu.com/tetekas_nyuz. Facebook: http://www.facebook.com/tetekasnyuz.
Telefon: 372-2654, lapzárta után 30/806-3000. Fax: 372-2654. Lapzárta: péntek 12:00.
Készült a Komáromi nyomdában 1000 példányban.
A Nyúz a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sajtó Egyesület tagja.
A főszerkesztő elérhetőségei: foszerkeszto@ttkhok.elte.hu; személyesen fogadóidőben (hétfő 12:00–14:00), Déli Hali (00.732).
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Hallgatói közélet
Csonka Diána pályázata
Tanulmányi elnökhelyettesi tisztségre
Csonka Diána vagyok, egyetemi tanulmányaimat 2009-ben kezdtem földtudományi BSc-n, jelenleg geográfus MSc-n, geomorfológia
szakirányon tanulok. Az elmúlt közel egy évben kezdetben mint
megbízott, később mint megválasztott tanulmányi elnökhelyettes
igyekeztem segíteni a Hallgatói Önkormányzat munkáját.
Továbbra is szerepet kívánok vállalni a munkahétvégék, csapatépítő
programok, bevonó-önképző rendezvények megszervezésében és lebonyolításában, az utánpótlásképzésben.
Utóbbira kiemelt figyelmet szeretnék
fordítani a tanulmányi elnökhelyettesi
tisztség esetében, hogy egy megfelelően
felkészített utód folytatni tudja a tisztséggel járó feladatok ellátását. A szociális elnökhelyettessel és az utánpótlás- és
önképzésért felelős referenssel egyeztetve még novemberben tervezünk egy
délutánt, amikor a két tisztségről többet is megosztanánk az érdeklődőkkel.
A tanulmányi elnökhelyettes esetén
leginkább az aktuális szabályzatok, a
Hallgatói Követelményrendszer és a
Felsőoktatási törvény fontosabb részei
kerülnének átbeszélésre.
Munkámat a Tanulmányi Osztál�lyal szoros együttműködésben szeretném folytatni. Meglátásom szerint a
kari Tanulmányi- és Oktatási Bizottság
működése problémamentes. A hallgatói
szerepvállalást a Bizottság ügyrendjének
elkészítésében végzett kooperációval
szeretném növelni. Fontosnak tartom a
jövőben is az aktív közreműködést a Kari
Tanács munkájában, illetve a Kari Tanács
további albizottságaiban – Kari Jegyzetbizottság, Kari Kreditátviteli Bizottság, Kari
Hallgatói Fegyelmi Testület – is.
Egyik elsődleges célom még mindig a hallgatók megfelelő módon és időben való tájékoztatása a tanulmányaikat
érintő kérdésekben (vizsgaszabályzat,
határidők). Mindezt a korábbi időszakhoz hasonlóan igényes cikkek formájában képzelem megvalósítani a Tétékás
Nyúz hasábjain, továbbá az egyetemi
infolevelekben, a szakterületi koordinátorokkal együttműködésben.

Tanulmányi Csoport
Tavasszal egy ütőképes Tanulmányi
Csoportot volt szerencsém vezetni, ahol
azonban nem minden szakterület képviseltette magát. Olyan hallgatókat szeret-
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nék még keresni, akik ismerik a
szakukhoz kapcsolódó tantervi
hálókat, tanulmányi problémákat és sajátosságokat. Ideális
esetben ezek a személyek nem
feltétlenül csak a szakterületi
koordinátorokat jelentenék.
Alapvetően havonta, illetve
szükség esetén akár gyakrabban is tervezem az ülések összehívását, figyelembe véve természetesen a
Csoport tagjainak időbeosztását is.
A szakterületi koordinátorok ajánlása mellett személyesen is fel kívánom
hívni a figyelmet a Csoport munkájában való részvételi lehetőségre a Küldöttgyűlések és Szakterületi Csoportülések alkalmával.
Amennyiben sikeres lesz a kezdeményezés és a kommunikáció, a következő kérdésekkel kívánok foglalkozni
az elkövetkező időszakban:

Tutori rendszer,
honorácior státusz
A Tanulmányi Osztály vezetőjével
többször folytattam már egyeztetést a
témában. A HKR általános részében
foglaltakon túlmenően szükséges a
kari különös részben a pályázás feltételeit rögzíteni, illetve a bíráláshoz egy
bizottságot alkotni vagy azt az intézetek hatáskörébe rendelni.
A szabályzat megfogalmazásához azonban elengedhetetlen az egyes
szakok tanulmányi és tudományos
szempontból való vizsgálata, hogy egy
mindenki számára megfelelő rendszer
születhessen. Ehhez a Csoport tagjainak segítségére számítok.

OMHV
Az ELTE EHÖK Tanulmányi Bizottságában zajló munka részeként már
elkészítésre került egy módosított kérdésekből álló OMHV kérdőív a TTK
HÖK részéről, melyet néhány oktatóval is sikerült egyeztetnem. Főtitkár
úr tájékoztatása szerint módosításra

Hallgatói közélet
azonban karon belül is van lehetőség,
melyre egyre nagyobb az igény, így a
karspecifikus kérdések tekintetében
tavasszal változtatásokra tennék javaslatot. A tervezet elkészítésében aktív
közreműködést szeretnék a tanulmányi
ügyek iránt érdeklődőkkel.

Pályázatok
A tavaszi félévben elsőként a Kar
Kiváló Hallgatója, majd a Köztársasági
Ösztöndíj pályázatok közéleti
tevékenységekre vonatkozó
részét szükséges értékelni,
melyhez ebben az évben rögzített pontrendszert kívánok
létrehozni a visszatérő elemek tekintetében. Emellett
az OMHV eredmények figyelembevételével a Kar Kiváló
Oktatója cím adományozására idén is javaslatot tennénk a
Kari Tanács számára.

Egyetemi szintű feladatok
Az EHÖK Tanulmányi Bizottságában jelenleg több projekt is folyamatban van (Neptun fejlesztés, OMHV,
Infografikák). Ezek kivitelezésében, a
Természettudományi Kar érdekeit képviselve, továbbra is segítséget kívánok
nyújtani Borbély Krisztián tanulmányi
alelnöknek.
A tanulmányi elnökhelyettes tisztségénél fogva tagja az EHÖK Küldöttgyűlésének, ahol a Kar hallgatóit képviselnie kell mind tanulmányi ügyeik
érdekében, elnökhelyettesi minőségben pedig általánosan is.

Záró gondolatok
Úgy érzem, munkám során számos tapasztalatot gyűjtöttem, tisztségviselőktől, képviselőktől, mentoroktól
és hallgatóktól egyaránt. Továbbra is
szeretném ellátni a tisztséggel járó feladatokat, kezelni a felmerülő problémákat a hallgatói érdekképviseletben.
Amint arról már megbizonyosodtam, mindezek teljesítése nem kevés
időt és energiát igényel, ugyanakkor
továbbra is lelkesedéssel nézek a kihívások elé.
Ha kérdésed, észrevételed lenne,
keress nyugodtan a fogadóórámban,
kedden 10–12 óra között az Északi
Hallgatói Irodában vagy e-mailben a
lenti címen.
Csonka Diána
tanulmányi elnökhelyettes
taneh@ttkhok.elte.hu

Miklós-Kovács Janka pályázata
Szociális elnökhelyettesi tisztségre
Miklós-Kovács Janka vagyok, harmadéves fizika alapszakos
hallgató, biofizikus szakirányon. Egy évig voltam Fizika szakterületi
koordinátor a TTK HÖK-ben, azután – február óta – szociális elnökhelyettes. Tavaly februártól vagyok választmányi delegált, 1 évig a
fizika szakterület részéről, azután pedig tisztségemből adódóan.
Emellett tavaly nyár óta a Fizika
Intézeti Tanácsnál töltöttem be ezt
a pozíciót voltam, most pedig Kari
Tanács delegált vagyok, korábban
pedig a Kari Ösztöndíjbizottság fizika
szakterületi póttagja voltam.
Mindig érdekeltek az ösztöndíjak és
szakterületi koordinátorságom során is
sokszor találkoztam ezekkel kapcsolatos
kérdésekkel, ezért is jelentkeztem KÖB
póttagnak annak idején. A KÖB póttagság során szerzett tapasztalataimat szerettem volna kamatoztatni, mikor először
pályáztam szociális elnökhelyettesnek.
Kilenc hónap alatt, amit ebben a
tisztségben töltöttem, sok új dolgot
tanultam meg és most már valóban, a
gyakorlati tapasztalataimból kiindulva
mondhatom, hogy ezzel a területtel
szeretnék foglalkozni.

Egy olyan bizottságban, ahol állami pénzekről és hallgatók juttatásairól
döntenek, a legtöbb dologra szigorú
szabályok vonatkoznak. Emellett még
akadnak olyan döntések is, amikre
nincs konkrét szabályozás, irányadó
elveket azonban lefektethetünk, amire
a jövőben is támaszkodhatnak a KÖB
mindenkori tagjai. Ennek megoldására
régi terv, hogy készítsünk KÖB
alapelveket, illetve ezt már el is kezdtük.
Alapelvek felállítására egyre
nagyobb szükség lesz, mert lassan már
minden pályázatunk leadása és bírálata elektronikusan történik és kevesebb
a személyes kommunikáció a bizottsági tagok között. Mindenképpen szeretném a küldöttgyűlés elé terjeszteni
az alapelvek KÖB által is támogatott
verzióját a következő ülésen.

Kari Ösztöndíjbizottság

Pályázatok

A jelenlegi KÖB nagyjából fele
tapasztalt emberekből áll, ők biztosan
tudják mit, mikor, hogyan kell elbírálni,
képben vannak a neptunnal és a pályá�
zatokkal, emellett pedig kellően aktívak
az eredményes munkához. A KÖB-nek
viszont egy jelentős része új vagy szinte
teljesen inaktív, rájuk sajnos nem tudtam számítani a legutóbbi időben, ezen
szeretnék minél inkább változtatni.
Természetesen egy hozzáértő, lelkes KÖB fenntartása a szociális elnökhelyettes feladata, de erre csak akkor
van lehetőség, ha megfelelő alapanyagból dolgozhat. Emellett pedig, ugyan
csak részben vagyok tisztában a jelenlegi tagok terveivel a jövőre nézve, de
úgy vélem, hogy a mostani csapat aktív
részével kinevelhető egy szakmailag
kompetens, aktív, tettrekész bizottság.
Amiben biztos vagyok, hogy most
sok új ember kerül be a bizottságba,
rájuk mindenképpen figyelni fogok és
felkészítem őket a várható feladatokra.
A régieknek pedig szintén szeretnék
készíteni egy anyagot a pályázatok
bírálásáról.

A pályázataink az utóbbi időben
alapvetően rendben voltak, nem kellett nagy változtatásokat véghezvinni.
A legtöbb pályázatot csak a törvényekhez, szabályzatokhoz kellett igazítanunk
vagy az évek múlása miatt megváltozott
körülményekhez, illetve az űrlapokat a
Neptunba integrálni. Éppen ezért nem
is szeretnék minden pályázatra kitérni,
csak néhányat részleteznék.

Rendszeres szociális ösztöndíj
Ennek a kiírásában szükség lenne
némi módosításra, ezt már elkezdtük
összeszedni a KÖB-bel. A jobban átlátható kiírás és űrlapkészítés érdekében,
illetve a pályázás egyszerűsítése szempontjából a családtagokra vonatkozó
kategóriákat és igazolásokat kellene
több részre bontani.
Ezen kívül fontos levonni a konzekvenciákat a legutóbbi módosításokkal kapcsolatban és figyelembe venni a
beérkezett hallgatói véleményeket. Esetleg egy kérdőív készítését is megfontolnám ezzel kapcsolatban, bár ezt fontos
lenne tágabb körben is megvitatni.

Egyszeri MA/MSc ösztöndíj
Ahogy már a tavalyi pályázatomban is írtam erről, szeretném, ha a frissen beiratkozott mesterszakos hallgatók is részesülhetnének korábbi tanulmányaik értékeléseként tanulmányi
ösztöndíjban, ugyanis ezt a törvényi
szabályozás megengedi.
Több fórumon is megpróbáltunk
ennek kivitelezésére megfelelő formát kialakítani, erről írtam az év végi
beszámolómban. Végül a legideálisabbnak a felvételi pontszámok alapján történő ösztöndíj szétosztás tűnt,
ez azonban meghiúsult a Tanulmányi
Osztállyal való egyeztetés után. A félév
során szeretnék erre kidolgozni egy
megfelelő pályázási rendszert.

Rendszeres tudományos ösztöndíj
A mostani félévben tapasztaltak alapján fontos átgondolni a pályázati kiírást és
a hallgatók kategorizálását is. Igazságosabb lenne például, ha a pályázat leadása
előtti féléves adatok alapján osztanánk a
hallgatókat alap-, mesterszakos és doktorandusz kategóriákba. A változtatásokkal
kapcsolatban már folytattam egyeztetést
a volt tudományos biztossal.

Neptun
Az aktuális félév legnagyobb
újdonsága a Neptun volt. Persze korábban is voltak már rendszeres és rendkívüli pályázataink a tanulmányi rendszerünkben, de ilyen összetett űrlap és
ekkora mennyiségű pályázat korábban
nem fordult elő.
Sajnos, ahogy ezzel a hallgatók
jelentős része találkozott is, de legalább
hallott róla, nem működött kifogástalanul a rendszer. Ennek javítása nem
rajtunk múlik, de ami biztosan elengedhetetlen, hogy jobban felkészüljünk
az esetlegesen fellépő problémákra.
A KÖB tagoknak ebben a félévben lesz alkalmuk gyakorlatot szerezni
a pályázatok bírálásában, mivel már
a többi pályázat is Neptunban van,
ebből kifolyólag a bírálás is ott történik.
A felkészülés alatt inkább az állandó
készenlétet és odafigyelést értem. Erre
mindenképpen szeretnék a jövőben
nagy figyelmet fordítani.
Köszönöm, hogy elolvastad a
pályázatomat. Bármilyen kérdést, észrevételt szívesen fogadok e-mailben és
személyesen is.
Miklós-Kovács Janka
fizika szakterületi képviselő
miklos-kovacs.janka@ttkhok.elte.hu
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Hallgatói közélet
Török Mátyás pályázata
Mentorrendszer
Sziasztok! Török Mátyás vagyok, 1993. 11. 14-én születtem Budapesten. Életem nagy részét Biatorbágyon töltöttem, azonban már két
éve az egyetem közvetlen közelében lakom. Mindennapjaim legfontosabb hajtóereje a koffein és az igényes munkára való törekvés.
Jelenleg harmadéves vagyok az ELTE TTK Kémia BSc-n.
Mindig nagyon foglalkoztatott,
hogy hogyan lehet egy jól működő
csapatot megalkotni, fenntartani és a
felmerülő problémákat kezelni. Emiatt rengeteg olyan dologgal foglalkoztam és foglalkozom a mai napig,
ami emberek (ügyeinek) koordinálásával kapcsolatos. Néhány példa: a
középiskolai amatőr színjátszó kör, a
TüKörSzínPad vezetése, a SoundShine
Kórus adminisztrációs team-jének
vezetése, gazdasági ügyeinek felelőse
(új tagok koordinálása, hangzóanyagok kezelése, pénzügyek kézbentartása), egy speciális szükségletű hallgatótársam személyi koordinátora,
a kémia szakterület egyik mentora.
Ezek során 11-60 éves korú emberekkel is dolgoztam együtt.
Az elmúlt félévben, mióta mentorkoordinátorként tevékenykedtem,
jelentősen bővültek a tapasztalataim. Ilyenek például: kommunikáció
a HÖK-ön belül és kívül, hivatalos
ügyek intézése papírosan, e-mailben
és telefonon; táborszervezés, minden
feladatával együtt (szállásfoglalás,
étkeztetés, feladatok megtervezése,
időbeosztás…); problémás helyzetek
kezelése, együttműködés a BGGyK
seniorrendszerével.

Motivációim
Az első és legfontosabb motivációm maguk a mentorok. Annak
idején azért jelentkeztem mentorkoordinátornak, mert elődöm
lemondásával komoly veszélybe
került a rendszer végigvihetősége,
és én ezen szerettem volna segíteni.
Azóta rengeteg visszajelzést kaptam, többségük igen pozitív volt. A
felmerülő kritikák is abszolút építő
jellegűek voltak, olyanok, amikből
lehet tanulni.
Azt szeretném, hogy a Mentorrendszer megfeleljen az általam
választott mottónak: érted, értem,
értünk. Egy olyan rendszert szeretnék
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felépíteni, amelyet mindannyian éltetünk, erős és egészséges. Szeretném,
ha az alapjai stabilan állnának, és az
esetleges változások se toldozás-foldozás jelleggel bírjanak, hanem indokolt továbbépítésnek.
Természetesen nehéz mindenki eltérő igényének megfelelni, de
hiszem, hogy az a sok ember, akik
kapcsolatba kerültek a Mentorrendszerrel, eléggé széles véleményspektrumot tudnak lefedni ahhoz, hogy egy
konszenzusos, többség által támogatható koncepciót hozzunk létre.
Nem szeretnék széthúzást és nem
megfelelő elemet látni köreinkben, azt
szeretném, hogy mindenki jól érezze
magát abban, amit csinál. Ez rengeteg felelősséggel jár, de ha azt közösen
viseljük, úgy gondolom, működhet.

MMGV
A kérdőív minél teljesebb, de mégis könnyen kitölthető kell, hogy legyen,
hogy informatív értékelést kaphassunk
az egyes mentorokról. Ez nekik is jó
tükör, illetve a rendszer működtetőinek is fontos látni, hogy mennyire sikerült jól a mentorok kiválasztása.

MECS
Az első MECS sikerén felbuzdulva szeretném további rendszeres alkalmak keretében megvitatni
a rendszer mostani helyzetét, illetve
előkészíteni az új mentorkoncepciót.
Szeretném, hogy az eddigi évekkel
ellentétben azok is megmaradjanak

Hallgatói közélet
a Mentorrendszer közelében, akik
nem jelentkeznek újra mentornak,
egyfajta alumnit hozva létre, akik
külső támogatói lehetnének a jövő
évi képzésnek. Szeretnék rájuk és
a segítségükre számítani, a képzés
egyes eseményein és a felmerülő
egyéb problémákban.

Új mentorkoncepció
Az előző koncepció átdolgozása a
cél, a tapasztalatok alapján. Szeretném
tisztázni benne a pontos kereteket, pl.
a mentorok felmenthetőségét, az „etikai kritériumokat”. Belefoglalnám az
MSc-s gólyák helyzetét, mert azok a
hallgatók, akik más egyetemről, vagy
akár külföldről érkeznek, ugyanúgy
nincsenek tisztában az egyetem működésével, mint a BSc-s gólyák – így igény
szerint számukra is ki lehetne rendelni
egy mentort.

Képzési események
Az egyes programokat jó előre szeretném megtervezni, hogy ne
legyen az a kapkodás, ami eddig jellemző volt. Természetesen ebben
mindenki segítségére számítok, aki
csak hajlandó részt venni a feladatvállalásban. A közös eseményeken
a BGGyK seniorkoordinátorával
remélhetőleg legalább olyan jól
f o g u n k t u d n i e g y ü tt m ű k ö d n i ,
mint eddig Váradi Fruzsinával.
Mindenképpen az idei tapasztalatok
felhasználásával, jól megfontolt döntéseket kell hoznunk.

„The Mentor Games”
Ez egy újítás lenne, ami egy ideje
körvonalazódik a fejemben. A lényege,
hogy az egész képzésen átívelő csapatépítő versenyt hirdetnénk. A feladatok
kitalálásában, értékelésében az alumni
játszhatna nagy szerepet. Ez egyrészt
azt a célt szolgálná, hogy a mentorcsapatok jobban megismerjék egymást és
megtanuljanak együtt dolgozni, másrészt a rendszer fényét is emelhetné.
Konkrétumokról a csoportüléseken
tudunk majd beszélni.
Török Mátyás
mentorkoordinátor
ELTE TTK HÖK
mentorkord@ttkhok.elte.hu

Góth Roland pályázata
Rendezvények szervezése
Góth Roland vagyok, 1992. november 29-én, Zalaegerszegen
születtem. 2012 szeptemberében kezdtem meg egyetemi tanulmányaimat az ELTE TTK földtudományi BSc hallgatójaként, két év óta
immár meteorológiára szakosodva.
Az elmúlt másfél évben a hallgatók
bizalmának köszönhetően képviselő lettem, így betekintést nyerhettem a Hallgatói Önkormányzat működésébe. Ezen
időszak alatt képviselői mandátumom
mellett rendezvények szervezésében és
Kari Ösztöndíj Bizottsági tagként ösztöndíjak bírálásában vállaltam szerepet.

Motiváció
Sokszor mondják, hogy az egyetemi
évek a legszebb évek egy ember életében,
ekkor jut a legtöbb idő a kikapcsolódásra, bulizásra. Nos, ez nálam hatványozottan beteljesült. Egy vidéki kisváros
nyugodt hétköznapjaiból hirtelen belecsöppentem a nagyvárosi életbe, lehetőségek tárházával, nyüzsgéssel. Ekkor
tetszettek meg a rendezvények, illetve
ebből kifolyólag döntöttem úgy, hogy
bekapcsolódom a hallgatói közéletbe és
segédkezem a kari, valamint szakos rendezvények lebonyolításában.

Tapasztalatok
A 2013 szeptemberében megrendezett IV. gólyahajó volt az első olyan
nagyobb volumenű esemény, amelynek megvalósításában aktívan kivettem
a részemet. A rendezvény alkalmával
lehetőségem nyílt arra, hogy az önkéntes segítők csapatát megszervezzem és
vezessem. Idén tavasszal került megrendezésre a Földes felező, amelyen mint
az esemény egyik főszervezője gazdagodtam újabb ismeretekkel. A legfőbb
rendezvény pedig, amelynek lebonyolításában, mint helyettes főszervező segítettem az V. Gólyahajó volt. Lényegében
ez az esemény adott egy összképet egy
nagyobb létszámú zenés-táncos est szervezésének hátteréről.

Egyetemi rendezvények helyzete
Az egyetemi rendezvények éppen
egy válságos korszakban vannak. Jelenleg sajnos a kari méretű rendezvények
szinte teljesen eltűntek. Ebben jelentős
mértékben közrejátszottak az elmúlt
hónapok botrányai, illetve az, hogy jelen-

leg sajnos nincsen rendezvényes közbeszerzésünk. Ez azért is probléma, mivel
a jogszabályoknak megfelelően kari rendezvények (zenés-táncos programok is)
egy olyan cég, azaz egy jogi személy által
kerülhetnek megrendezésre – természetesen abban az esetben, ha az egyetem,
azaz mi megrendeltük – aki a legolcsóbb
ajánlatot tette a pályázatunkra (a közbeszerzésre), tehát elnyerte a szervezés
jogát. Reményeink szerint következő félévre már rendelkezni fogunk egy ilyen
rendezvényes közbeszerzéssel, melynek
nyomán már lehetővé válik, hogy újra
programokkal gazdagon tarkítva teljenek egyetemi féléveink.

Rendezvényes csoport
Ahogyan azt már említettem sajnos
az egyetemi rendezvények egy nehéz
időszakban vannak. Ráadásul az elmúlt
két év alatt nem volt karunknak rendezvényszervező biztosa sem. Első lépésként tehát fontosnak tartom egy olyan
kreatív, konstruktív jellegű ötleteiket
megosztó csoport kialakítását, amelynek tagjai fontosan tartják azt, hogy ez
a nehéz, válságos helyzet véget érjen
és ezért érdemben is tenni szeretnének.
A csapat már alakulóban van, de továbbra is szeretnék közösségi programokat
szervezni ennek a csoportnak is, hogy
összekovácsolódjon a társaság. Természetesen ezeket az alkalmakat megragadva
nyílna lehetőség arra, hogy az újonnan
érdeklődők is megismerjék a többieket,
illetve beletanulhassanak, segíthessenek
a rendezvények lebonyolításában.

Kommunikáció
Nagyon fontosnak tartom, hogy
mind a belső, azaz a rendezvényesek
közötti, mind pedig a külső, a hallgatók
felé történő kommunikáció megvalósuljon. Ahhoz, hogy mindez zökkenőmentesen működjön jelentős szerepet
szánok olyan fórumoknak, mint például a Facebook, Google+. A hallgatók
tájékoztatására, informálására szintén
nagyobb hangsúlyt fektetnék, melynek

fő csatornái az említett fórumokon kívül
a www.ttkhok.elte.hu, valamint a Tétékás
Nyúz lenne. Célom nemcsak a rendezvényekkel kapcsolatos információk megosztása lenne, hanem az, hogy a hallgatók lássák, célunk színesebbé tenni
egyetemi éveiket a tanulmányaik mellett, alkalmakat teremtve a szórakozásra
is. Terveim között szerepel egy felület
kialakítása, amelyen keresztül minden
hallgató kifejthetné véleményét, ötleteit az adott rendezvénnyel kapcsolatosan. Folyamatban van egy hasonló célú,
Neptunon keresztül történő, hallgatói
igényfelmérés- és minőségbiztosításra
irányuló projekt kialakítása, ami tulajdonképpen egy kérdőív lenne, amit a
hallgatók kitölthetnének a rendezvényekkel kapcsolatosan.

Programok
Következő félévben várhatóan alkalom nyílik a Gólyabál, illetve a LEN megrendezésére, én amellett fogok pálcát
törni, hogy e két rendezvény valóban
megrendezésre is kerüljön. Természetesen a bulikon kívül számos más program
is kellemes kikapcsolódást teremthet a
hallgatók számára. Felmerült ötletként
kirándulások szervezése például külföldi városokba. Ez egyes egyetemeken
jelenleg is tradicionális esemény, úgy
gondolom, hogy ezt a hagyományt
érdemes lenne átültetni a TTK-s programok közé. Továbbá fontosnak tartom az
eddig bevált szakos rendezvények, megrendezésre kerüljenek. Az egyes szakok
autonomiáját továbbra is meg szeretném
őrizni, ezen eseményeknek a megvalósítását igények szerint segíteném.

Záró gondolatok
Az egyetemi rendezvények tehát
jelenleg nagyon nehéz helyzetben vannak. Bízom benne, hogy a következő
félévben, félévekben sikerül elérnünk,
hogy újra visszanyerjék a renoméjukat.
Ezt teljesíteni egyáltalán nem könnyű,
egyedül megvalósítani nem is lehet.
Örömömre szolgál, hogy terveim véghezvitelében segítségemre van több
hallgatótársam is, a rendezvényes
csoport tagjaként. A csapat még kialakulóban van, szívesen látunk bárkit,
akit érdekel az egyetemi rendezvények
jövője. Hiszem, hogy közösen nem lehetetlen a kitűzött cél elérése.
Góth Roland
rendezvényszervező biztos
ELTE TTK HÖK
rendbiz@ttkhok.elte.hu
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Hallgatói közélet
Lovász Tamás pályázata
Az ELTE TTK HÖK Külügyi Biztos tisztségére
Kedves Olvasók! A következő cikkben olvashatjátok rövidítve
pályázatomat a külügyi biztos pozíciójára, amit a képviselők 33
igen, 1 nem és 0 érvénytelen szavazat mellett elfogadtak. Külügyi
biztosként feladatom titeket tájékoztatni és segíteni mindenféle
pályázatban, mint például az Erasmus+.
Lovász Tamás vagyok, földrajz alapszakos hallgató terület és településfejlesztő szakirányon. Szakdolgozatomat
már írom, előreláthatólag következő félév
során fejezem be tanulmányaimat. Folyékonyan, felsőfokú szinten beszélek angolul és jelenleg intenzíven tanulok németet
az alapoktól. Az ELTE-n folytatott tanulmányaim során többször vettem részt
külföldi konferenciákon, trainingeken.
A közéletben másodéves korom
óta aktív vagyok, a külüggyel is akkor
kerültem először kapcsolatba külügyi
mentorként, amit azóta ellátok.
Főbb tapasztalataimat a Földrajzos Klub civil szervezetnél és az EGEA
(European Geography Association)
budapesti kapcsolattartójaként és külügyi alelnökeként szereztem, a pozíciót
egy évig töltöttem be. A végzett munka
jelentős részt angol nyelven történt.
A civil szervezetek keretében ezen felül
magyar és angol nyelven is pályázatírási tapasztalathoz jutottam.

Motiváció
A civil szervezetben eltöltött
aktív idő alatt azt tapasztaltam, sajnos hazánkban a hallgatók nem elég
mobilisak, nem élnek a kínálkozó lehetőségekkel. Véleményem szerint ebben
hatalmas előrelépésnek kéne történnie, hogy a jövő értelmisége, különösen oktatói elég modern szemlélettel
rendelkezzenek és versenyképesek
legyenek a kialakult Európában.
Az előző jó hét hónapban, míg
betöltöttem ezt a pozíciót sok hasznos
tapasztalatot szereztem, de a realitásokkal is jobban szembesültem, személyes korlátaimmal is. A nehézségek
és pozitív tapasztalok teljesen megerősítettek abban, hogy ezzel a területtel a
jövőben is szívesen foglalkoznék.

Kommunikáció
A hallgatókat először is megfelelően kell tájékoztatni a különböző lehetőségekről. Jelenleg ennek fő csatornája a
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hallgató önkormányzat weboldala, de
ott az információk nagyrésze száraz formában található, ami ijesztő lehet sokak
számára. Az Erasmus+ jelenleg is a főpályázat, ehhez a következő hónapokban
egy össz egyetemi weboldal elkészítése
a cél, ahol a hallgatók az alapkar kiválasztása után karspecifikus pályázati
információkhoz jutnak. Fő tulajdonsága a leendő weboldalnak, hogy végig
fogja a hallgató kezét, lépésre bontja a
pályázás folyamatát és automatikusan
megválaszolja a gyakori kérdéseket.
A kialakítása főleg a külügyi mentorok
által megfogalmazott ígényeket szándékozza kielégíteni.
Kitűzött célom még, több más kar
tapasztalataiból tanulva, a Facebook
oldal látogatottságának jelentős megnövelése, ahol egy fokkal informálisabb tájékoztatás érhető el.

Népszerűsítés
A márciusi pályázati időszak
előtt két nagy program szervezése
lágymányoson már folyamatban van,
novemben végén a Külügyi Börze és
február elején az Erasmus Day. Mind a
két program remélhetőleg sok embert
fog karunkról is megmozgatni, de ez
önmagában nem elég.
Tapasztalatom szerint a hallgatóknak sokszor nem azzal van a problémájuk, hogy nem tudnak lehetőségekről,
hanem nem elég motiváltak. Tervezett
előadásaim ezen szeretnének változtatni.
Szakos és kari szinten is szeretnék prezentálni, ehhez szintén majd a szakterületi koordinátorokkal működnék együtt
első sorban. A tervezett előadások témája
a motiváció, de persze a pontos és hasznos információkat mind tartalmazná.

Indirekt népszerűsítés
Szintén más kari tapasztalatok
alapján született meg az ötlet. A pályázatok népszerűsítésében jelentős faktor
maga a külügy népszerűsége és erre
a következő tervek vannak: informá-

Sport
lis előadások és szoft-skill képzések,
workshopok szervezése. Az ilyen
programok során a külföldön szerzett
tapasztalatok lennének hasznosítva
főleg, vagyis az érdeklődők kedve is
remélhetőleg megnő az utazáshoz.
Ide tartozik még a külügyi mentorrendszer népszerűsítése is.

Angol nyelvű órák és csúszás
A tanulmányi elnökhelyetessel
szeretném a meglévő együttműködést
folytatni az ügy érdekében. Az oktatók
a túlterheltségre és a többletmunkára hivatkozva nem szívesen tartanak
angol nyelven órákat, de több esetben
külföldi hallgatókkal összevont órákat adnak, ahol megegyezés alapján
az oktatás nyelve angolul történik a
magyar hallgatóknak is. Ennek az esetnek az előfordulását szerintem számban is lehetne növelni, erre első sorban egy részletes kérdőíves felmérést
szeretnék a hallgatók részéről milyen
igény van rá, később az oktatók részéről mekkora realitását érzik a megvalósításnak. A külföldi hallgatók óráinak
felvétele magyar hallgatók számára
szintén kitűzött cél.
Ide kapcsolódik az ösztöndíjak
egyik nagy hátulütője, ami népszerűtlenségük egyik fő oka: mivel itthon
is kell jogviszonynak lennie kiutazás
esetén gyakran csúszik a hallgató a
végzéssel. Ez azért történik főleg, mert
az oktatók a legtöbb tárgyat nem számítják be csak specinek,vagy esetleg
kötelezően választhatónak, így nagy
terhet helyeznek a kiutazóra. Ezen szeretnék a jobb irányba változtatni. Nem
az a cél, hogy a hallgató kinn könnyebb
körülmények között elvégezzen egy
húzós tárgyat, de az oktatókkal szeretnék elindulni valami kompromisszum
felé ezen a téren, mert jelenleg ebben
egyetemünk jelentős hátrányban van
több más intézménnyel szemben.
A teljes pályázatot elolvashatjátok
a HÖK-ös weboldalon, ahol szeretnélek megkérni titeket böngésszétek a
külügyes fület, sok hasznos információt megtaláltok ott, de ha kérdésetek
van mindenképpen keressetek, lehetőségek bőven vannak, csak informálódni kell és megpályázni őket. Külföldön
találkozunk!
Lovász Tamás
külügyi biztos
ELTE TTK HÖK
kulbiz@ttkhok.elte.hu

Sportbiztosi pályázat ’14-15
Mozogj, élvezd, csatlakozz hozzánk!
Székely Gellért Zsombor vagyok, másodéves elméleti fizika
szakirányon tanuló fizikushallgató. Az idei év elején, mint az ELTE
TTK HÖK Választási Bizottságának elnöke tevékenykedtem és
belepillanthattam a tisztségviselők munkájába és megtetszett, hogy
értünk dolgoznak.
Rájöttem, hogy szeretném én is kiven- mányos Testébresztő Találkozó, amellyel
ni a részem a munkából. A sportot pedig az ország természettudományos karaimindig is szerettem. Sportbiztosként
nak hallgatóit kívánnám összehozni, a
remélem hasznomra válik mindkettő.
mozgással! Visszavett esemény lenne egy
Felmerülhet benned a kérdés, ked- olyan, melyen talán Te is voltál
ves Olvasó, hogy mi motivál. Ti. Az, hogy még vagy hallottál róla az idősportolni szeretnétek, vágytok a moz- sebbektől. Régesrég, egy mes�gásra és nem utolsó sorban eljöttök az szi-messzi galaxisban… szóval
5vös5re, ami karunk legnagyobb sport- egynehány évvel ezelőtt – és itt
eseménye – de talán az egyetemünké is. a Föld nevű bolygón – az ELTE
Főbb céljaim közül had említsek meg egy
rendezte meg a JegesEst cím
párat. Első és legfontosabb célomnak az alatt futó korcsolyázós bulit.
5vös5 fejlesztését tartom, hiszen minden Ez a hagyomány sajnálatos
évben bebizonyítjátok ti is és a többi futó módon megszakadt. De folyis, hogy nem hiába dolgozunk, szeretitek
tatni szeretném, ha nem is egyeés élvezitek a versenyt. A fejlesztésben temi, de kari szinten mindenpedig nagyon sok lehetőséget látok,
képp! Amennyiben teljesen új sportötlet
amely véleményem többen is osztják. fogalmazódott meg benned az eddigiek
Amennyiben hozzászólásod, építő jelle- olvasása során, kérlek írj nekem vagy
gű ötleted van vagy csak kíváncsi vagy keress fel fogadóórámban, hogy hozzárá, hogyan is zajlik ez, írj nekem (e-mail adhassalak – remélhetőleg – egyre bővücím lentebb), és csatlakozz hozzánk, a lő sportcsoportomhoz. Természetesen
sportcsoporthoz.
akkor is tedd ezt, ha
Szintén fontos „A sport reményt adhat ott, csak – mint korábban
még felétek, hallga- ahol egykoron kétségbeesés említettem – hozzátók felé az edzés és
szólásod lenne az
uralkodott.”
Nelson Mandela olvasottakhoz, esetpályázati lehetőségek megfelelő lekommunikálása. Amen�- leg érdeklődsz a munkám, a munkánk
nyiben ilyen téren van kérdésed, szintén iránt. Várunk szeretettel!
írj a lentebb ismertetett címre. Célom még
És hogy mi az, amit még megemlísportesemény visszavétele a kar sportéle- tenék? Egy sportos természettudományi
tébe illetve újak meghonosítása, hiszen
kar a célom, ahol mindenki megtalálja
szeretném, ha mindannyian átélhetnénk a neki tetsző sportot. Ahol el tudsz jára mozgás örömét és felszabadító voltát. ni edzésre, ha épp olyanod van – ehhez
Ilyen lenne a TTT, azaz Természettudo- szeretném megvalósítani a Lyukasóra

Program tervezetemet. Ha ez az ötlet tetszik, akkor végképp számítok rád, hiszen
ennek pontos és részletes kidolgozására
nagy szükség van és ebben örülök, ha
minél többen segítetek. A program lényege, hogy nagyjából bármikor lemehess
edzeni, szervezett keretek közt, egy edzővel, amikor lyukasórád van. Természetesen nem egyénekre, mint inkább évfolyamokra gondolok. Pályázatomat teljes
egészében a TTK HÖK oldalán tudod
elolvasni.
Illetve van még egy elmaradhatatlan dolog, mindezek népszerűsítése.
Történjen ez akár a Tétékás Nyúz-ban, a
sportos faliújságon vagy a neten keresztül. Mire gondolok itt pontosan? Cikkekre a mozgás és a
sportok szeretetéről, amelyeket
szívesen fogadok tőled is, akár
nagykaliberű élsportoló vagy,
akár csak hobbista, aki kedvtelésből mozog egy kicsit, de
azt jó rendszeresen. Mit lehetne
még ide írni? Népszerűsítésre
szorulnak a sporteseményeink
is, az 5vös5 is, tehát ha erre van
valami frenetikus, de akárcsak
kicsi, parányi ötleted, akkor is írj rám,
keress fel. Fontos, hogy minél több hallgatót bevonjunk ebbe, mert így kaphatunk egy tág képet arról, hogy milyen is
a TTK sportélete. Mennyire szeretnétek
sportolni, mely sportágakkal ismerkednétek meg legszívesebben, mit edzenétek,
milyen sportesemények lennének még
szükségesek, minek örülnétek, ha színesítené a versenynaptárat.
Köszönöm, hogy elolvastad és muszáj
még egyszer megemlítenem, bármi az
előzőekhez kapcsolható észrevételed,
megjegyzésed, ötleted van, keress a fogadóórámban vagy írj az e-mail címemre!
Székely Gellért Zsombor
sportbiztos
ELTE TTK HÖK
sportbiz@ttkhok.elte.hu

Úszó MEFOB
November 23-án a Komjádi Béla uszodában tartják meg az idei év Úszó MEFOBját, 10 és 13 óra között. Természetesen
ELTE-s csapat is indul ezen a rangos versenyen, ahol az alábbi számokban lehet indulni:
50 m férfi gyorsúszás,
50 m női gyorsúszás,
100 m férfi gyorsúszás,
100 m női gyorsúszás,
100 m férfi mellúszás,
100 m női mellúszás,

100 m férfi hátúszás,
100 m női hátúszás,
100 m férfi pillangóúszás,
100 m női pillangóúszás,
400 m férfi gyorsúszás,
400 m női gyorsúszás,

200 m férfi vegyes úszás,
200 m női vegyes úszás,
4x100 m férfi vegyes úszó váltó,
4x100 m női vegyes úszó váltó,
10x50 m férfi-női intézményi váltó.

Ha érdekel, netalántán el is indulnál pár számban – vagy akárcsak egyben – jelezd az ELTE-s csapat vezetőjének, Kis
Gyulának! Email: gyulatri@gmail.com, telefonszám: +36 30/371-6771
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Hiányzó lapszámok

Kedves olvasók! A szemközti olda
llal ellentétben, amikor Nyúzok
at ajánlottam nektek, most pont
benneteket, hozzatok nekem otth
arra kérlek
on kallódó, mára feleslegessé vált
példányaitokból.
Természetesen nem mindegy, mel
yikből, hiszen amiből van elég, azo
kból mi is épp próbálunk megszab
felesleges mennyiségtől. A könnye
adulni a
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ás formájában kapjátok a hiányzó
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bocsátani, vagy ismersz olyan, az
végzett hallgatót, akinek meg lehe
ELTE-n már
t az adott lapszám, leköteleznél,
ha kisegítenél minket. A szerkesz
köszönöm!
tőség nevében is
Saáry Ákos
a Tétékás Nyúz főszerkesztője
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Régi Nyúzok szaba

don elvihetők!

Kedves olvasók! Ta
lán néhányan össz
efutottatok valami
folytán a Záró Kü
véletlen
ldöttgyűlésre írt be
sz
ám
olómmal, talán ne
lényeget szeretném
m, de a
ide is leírni:
A Tétékás Nyúz papí
ros archívuma rend
ezésen esett (esik)
felesleges, régebbi
át, és a
számoktól könnyes
bú
cs
út
fogunk venni.
Ha magad is tesze
l el a Nyúz-okból,
van egy szám ami
esetleg csak nosztal
érdekel,
giáznál és kíváncsi
vagy, hogy nézett
2-5-10 évvel ezelő
ki egy Nyúz
tt, akkor ez egy re
mek lehetőség szám
beszerezz egy-egy
odra, hogy
példányt.
Az elmúlt napokban
az utolsó öt félévfo
lyamot már kiváloga
de valószínűleg az
ttam,
újság megjelenéséig
további újsághalm
emelkedni a haliban
ok fognak
.
Amennyiben konkrét
elképzelésed van, m
ely számra vadászol
csak random szeretn
vagy
él egy-egy régebbi
újsághoz hozzájutn
csak nézelődnél kic
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sit, keress bátran en
gem (e-mailben, fo
vagy az irodavezető
gadóórában)
t, szívesen segítünk
a válogatásban.
Természetesen ha vá
ratlanul betoppansz
, lehet hogy akkor
nak segíteni az iro
is tuddában tartózkodók
! Kellemes nosztalgiá
ez mégis jobb, min
zást! Azért
t egy pdf-et görgetn
i, nem? :)
Saáry Ákos
a Tétékás Nyúz fősz
erkesztője
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Tudósítás
Égi tömeggyilkosok
Milyen szaga van egy üstökösnek?
Múlt héten szerdán, az ELTE Ásvány- és Kőzettárában tartott előadást Ludovic Ferrière, a Bécsi Természetrajzi Múzeum
(Naturhistorisches Museum Wien) világhírű meteoritgyűjteményében dolgozó fiatal francia szakember. Az angol nyelvű előadás címe
Meteoritok, becsapódási kráterek és tömeges kihalások volt.
Az impozáns környezetben tartott
előadás (komolyan, ha még nem jártatok
az ásványtárban mindenképp nézzetek
be valamikor, megéri) meglehetősen családias hangulatú volt, az érdeklődőket
házi sütésű, kalapács- és dinoszauruszformájú mézeskaláccsal és pogácsával
várták a szervezők. Rövid bemutatás és a
tolmácsolásra vonatkozó igényfelmérés
után kezdetét vette az előadás.
Az általánosan ismert tények mellett egy csomó érdekességet is megtudhattunk. Például megkérdezték tőlünk,
hogy egy űrből érkező, a légkörben felizzó, majd a földbe csapódó meteoritot
becsapódás után megérintve vajon mi történne a kezünkkel. Én egyből rávágtam
volna, hogy természetesen megég, hiszen
forró. Ehhez képest csak félig volt igazam,
hiszen valóban „égési” sérüléseket szenvednénk, viszont nem meleget, hanem
hideget tapasztalnánk, hiszen az űrből
érkező „kavicsnak” csak a külső pár
millimétere olvad meg a hatalmas
forróságtól, a belseje továbbra is az
űr hidegét őrzi és ez villámgyorsan
megdermeszti és visszahűti a külső
kérget, felmelegedése sokkal több
időt vesz igénybe. Teljesen logikus,
de mégsem gondoltam volna.
Az előadó egyébként azzal
foglalkozik, hogy meteoritbecsapódások helyeit, krátereit kutatja a
világban, illetve régi, nagy becsapódások által kialakított szerkezeteket
vizsgál. Ez – mint az előadás végén
kiderült – időnként meglehetősen kalandos. Egyébként nagyon szimpatikus és
jó humorú előadót ismerhettünk meg,
elmondta például, hogy egy sikertelen
expedíció során (nem talált becsapódásra
utaló nyomot) elkezdte az állatokat meg
növényeket fotózni, hátha talál egy új fajt.
Megtudtuk, hogy a régi osztályozás
(kőmeteorit, vasmeteorit) helyett ma már
inkább a differenciált, illetve a nem differenciált rendszert alkalmazzák. Ezek
közül a nem differenciált kategóriába
csak egyetlen “altípus” tartozik, mégpe-
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dig a kondritok. Ezek a differenciálatlan
meteoritok a maguk (földtani értelemben) fejletlenségében jelentenek sokat
számunkra, hiszen a Naprendszer eredeti állapotáról, anyagáról ad nekünk információt. A differenciált meteoritok ezzel
szemben más bolygókról, kisbolygókról
szolgáltatnak hasznos adatokkal. Mint
nevükből is látszik, ezek olyan, nagyobb
égitestekről származnak, ahol valamilyen differenciálódás már létre jött. Ezt
kifejteném pár szóban.
Már középsuli óta mindannyian
tudjuk, hogy a Föld gömbölyű, ráadásul
gömbhéjas szerkezetű, azaz van magja
(amelyet fém alkot), köpenye (szilikátos
kőzetből) és kérge. Ha egy ilyen, sűrűség szerint differenciálódott égitestbe
valami idegen test csapódik, akkor az
abból kiszakadó darabok kő- és vasmeteoritokként eljuthatnak hozzánk.
Na róluk szól ez a kategória.

Ők is fontosak számunkra, hiszen a
Föld magjából közvetlenül nem juthatunk mintához, ezekből viszont következtethetünk arra, ott milyen állapotok
uralkodnak. Persze így sem lehetünk
maradéktalanul elégedettek, hiszen a
mai technológiával is csak a töredékét
tudjuk előállítani az odalent található
nyomásnak és hőmérsékletnek, így nem
tudjuk közvetlenül vizsgálni, hogyan
viselkedik az anyag olyan körülmények
között, de még így is ez a jelenleg létező
legjobb módszer.
Az előadásban szó volt még továbbá a nagy kihalási eseményekről is.
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Tudósítás
Ugye mindenki tudja, hogy a dínók nem
azért haltak ki, mert elfogyott az élelmük ezért leástak a föld alá, hátha ott
találnak valamit és beomlott a bánya?
Ma úgy gondoljuk, hogy a becsapódás
a Föld történetének legnagyobb feltételezett, több száz méteres magasságú
óriáscunamijait hozta létre. A kilökődött
anyag visszahullva az atmoszférában
felizzott, és a földfelszínre hullva globális tüzeket okozhatott; miközben az
ütközés keltette lökéshullámok földrengésekhez és vulkánkitörésekhez vezettek. A közvetlen következmény azonban az lehetett, hogy az atmoszférába
került por miatt a napfény nem érhette
el a földfelszínt, amely emiatt jelentősen
lehűlt. A növényi fotoszintézis megszakadhatott, jelentős hatást gyakorolva az
egész táplálékláncra.
Emellett érintettük a becsapódás
mechanizmusát (egy modellszámítás
lélegzetelállító eredményét tekinthettünk
meg, ijesztő volt), valamint az üstökösöket, azon belül egy kimondottan aktuális
témát, a Rosettát is, hiszen aznap landolt
sikeresen az expedíció leszállóegysége az
üstökösmagon. Erről és magáról a programról a jövő heti Nyúz-ban olvashattok
egy részletesebb cikket.
Az előadás végeztével Ludovic személyes élménybeszámolóját hallgathattuk végig legutóbbi útjáról Afrikába.
Röviden összefoglalva: kalandos volt.
Úgysem tudnám hitelesen vis�szaadni, legyen elég annyi, hogy
nem olyan egyszerű eljutni egy
istenhátamögötti helyre egy (európai szemmel) fejletlen infrastruktúrával rendelkező kontinensen.
Ezt követően rövid összefoglalót hallgathattunk az üstökösökről, pontosabban az őket alkotó
anyagokról. Végiggondolhattuk,
sőt kipróbálhattuk, milyen szagot
éreznénk, ha megillatolhatnánk egy
üstökös csóváját. Természetesen ez több
okból sem megvalósítható, de azt hiszem,
a szerdán tapasztaltak tükrében kijelenthetem, ezt senki nem fogja bánni.
Egyrészt, a legtöbb komponens
mérgező (egy pedig nagyon mérgező),
másrészt pedig az ezek nélkül összeállított (esetleg az élményhűségért
nem-mérgező, hasonló illatú gázzal
helyettesített) „üstökösparfüm” a legnagyobb jóindulattal sem nevezhető
kellemesnek. Nagyon nem.
Pfuj.
Schimek Éva
és Saáry Ákos

Hányféle a doktorandusz?
Interdoktori-iskoláris előadássorozat
Az ELTE TTK Doktorandusz Önkormányzata egy havi
rendszerességű, interdiszcliplináris előadássorozatot indít, amely
során karunk doktoranduszai megismerkedhetnek egymás kutatási
területeivel. Az első előadást november 11-én hallgathattuk meg.
Jancsó Tamás bevezető szavait Dr. Faragó István tudományos
dékánhelyettes követte. Elmondta,
hogy már régóta terveztek egy ehhez
hasonló előadást, ugyanis általánosan
elterjedt, hogy a saját tudományát egy
kicsit mindenki előrébb tartja a másénál. Ez a hozzáállás azonban nem előremutató, hiszen szerinte új áttörések
mostanában az interdiszciplináris területeken érhetőek el.

Tumorellenes „szendvics”
vegyületek

Az első előadó Fodor Kinga
Judit, másodéves PhD hallgató volt.
A ferrocén nevű anyagról mesélt
nekünk részletesen. Ez egy úgynevezett szendvics vegyület, amiben egy
fémet két gyűrű fog közre. Jelen esetben ez a fém a vas. Legelőször teljesen véletlenül állították elő ezt a stabil,
élénk narancssárga színű vegyületet,
ami hegyes kristályokat képez.
Régebben ezzel az anyaggal akarták jelölni az üzemanyagokat, ugyanis szép színűre festette azt. Csakhogy
pár hónapnyi állás után ez az anyag
elbomlott és az így keletkező vegyületek tönkretették az autók motorjait.
Manapság inkább biológiai aktivitását használják ki. Vírusellenes és
gyulladáscsökkentő hatása is ismert.
A Chloroquine nevű gyógyszert a malária
megelőzésére és kezelésére használják,
azonban a betegség kórokozója kezd
rezisztenssé válni ellene. Ezen kívül például emlőrák kezelésére használják.
Kingától megtudhattuk azt is,
hogy sok munkát – például az oszlopkromatográfiával való tisztítást –
éjjel kellett végeznie, mivel a ferrocén
nagyon érzékeny a fényre.

Energiarendszerek
Sáfián Fanni a Földtudományi DI
hallatója. Már tanulmányai elején tudta, hogy főként a környezetvédelemmel
szeretne foglalkozni. Be kell ismernünk,
hogy az ezzel kapcsolatos problémák

fő okozója maga az ember. A megoldás
pedig mind a fenntartható fejlődésben rejlik. Ez lebontható három kisebb összetevőre. A takarékosság nemcsak értékrendi,
hanem gondolkodás- és életmódbeli változtatást von maga után. A hatékonyság
termelői és fogyasztói oldalról is fontos:
az energiát minél kisebb veszteséggel
termeljük meg, majd azt minél jobban
kihasználva fogyasszuk el. A megújuló
energiáknak lehet a legnagyobb szerepe,
mint fenntartható energiaforrások. Azonban ezeket is lehet rosszul alkalmazni,
valamint nagyon fontos, hogy az emberek – elsősorban a közvetlenül érintettek
– véleményét is meghallgassuk a beruházásokkal kapcsolatban.
Fanni a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos leggyakrabban felmerülő kérdéseket vette sorra. A legelső ilyen
az, hogy vajon van-e elég hely és forrás? Bár hazánk nem a legszerencsésebb
adottságokkal rendelkezik, nem szabad
elfeledni, hogy sok száz évvel ezelőtt
rengeteg szélmalom működött a Kárpát-medencében és a geotermikus energiaforrásaink nagyszerűek. A mai energiahordozóinkat egyébként is 80%-ban
külföldről importáljuk – azon belül a
kétharmadát Oroszországból.
Felmerül az a kérdés is, hogy hogyan
lehet majd ezeket a forrásokat integrálni?
Ehhez először is meg kell néznünk, hogy
hogyan történik az energia felhasználása. Magyarországon nap mint nap ez
a felhasználás egy jellemző görbét fut
le. Reggel nagyobb az energia szükség,
aminapközben kissé lecsökken, majd
estefelé ismét elég magasra ugrik, végül
éjszaka éri el a minimumát. Az alap energiát a Paksi Atomerőmű szolgáltatja – ez
adja a villamosenergia mintegy 40%-át.
Ezt követik a különböző fosszilis energiahordozókat hasznosító erőművek.
Abban az esetben, ha még ennél is több
energiára van szükség, akkor indítják
be az úgynevezett csúcserőműveket.
Ezek gyorsan ki-bekapcsolható erőművek, amik könnyen kiegészítik az energiatermelést.

Fanni Dániában szerzett tapasztalatokat, ahol a mi rendszerünkkel
ellentétben sok kisebb erőmű üzemel.
Ezután az Energy Plan nevű szoftverrel készített modelleket. Jelenleg egy
cégnél gyakornokoskodik és az eredményeket majd januárban fogják publikálni. Izgatottan várjuk!

Jó pap holtig tanul
Stéber Andrea a PPK-ról érkezett
hozzánk. Tudományterülete az andragógia, azaz a felnőttek nevelésével és
oktatásával foglalkozik.
Kutatásával azt vizsgálja, hogy
a különböző munkahelyeken men�nyit tanulnak az alkalmazottak, hogy
milyen lehetőség van a továbbképzésekre. Céljának a bevált gyakorlatok
felkutatását és azok terjesztését tűzte
ki. Ehhez online kérdőívek kitöltésére kért meg alkalmazottakat, valamint
arra, hogy két héten át naplózzák munkahelyi tevékenységüket.

Drónok az égen
Virágh Csaba biofizikus a drónok
csoportos mozgásával foglalkozik.
Állatoknál is megfigyelhetünk csoportos mozgásokat. Ezt próbálták különféle algoritmusok használatával lemodellezni. Ha két drón egymáshoz túl
közel kerül, akkor eltávolodnak egymástól – ez leginkább egy rugó mozgásához hasonlítható. Ha épp megfelelő a
távolságuk, akkor úgy mozognak, mint
viszkózus folyadékban a szemcsék.
Ha túl messzire kerülnek egymástól,
akkor visszafordulnak, úgy, mint ha
egy falról pattannának le.
Ehhez szükséges egy „fedélzeti számítógép”, saját szenzorok és lokális kölcsönhatások. Ezek mind megvalósulnak
a drónokban, viszont a szenzorok pontatlansága és a drónok tehetetlensége
miatt még nem teljesen pontosak.
Az előadások után kötetlen beszélgetés során feltehettünk kérdéseket az előadóknak, amikre örömmel válaszoltak.
V.

TétékásNyúz
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Geocaching

Örök ellenségünk, a stressz

Kincskeresés napjainkban

Az életmentő reakció hátulütői

Ma már aligha használjuk azt a bizonyos papír alapú térképet,
sokkal inkább vesszük kézbe modern fajtáját a GPS-t vagy tervezünk útvonalat online. A geocaching olyan játékra invitál, amihez
ez a megszokottság vezet előre miközben gyerekkorunkat újraélve
egy kincsesládikó után eredhetünk.

Elég csak olvasnunk a kifejezést, rögtön negatív élmények jutnak
eszünkbe. Stresszes időszakok, amikor rosszul alszunk, fáj a fejünk,
ingerültek vagyunk, pokolba kívánunk mindent és mindenkit –
akár ezt a cikket is, amiért ilyen kényes témát mer felhozni. Pedig a
stressz nem feltétlenül rossz dolog.

A geocaching a régebben letterboxingként ismert szabadtéri szórakozás idővel továbbfejlesztett formája. Mindkettőnek a célja ugyanaz, az
embereket kicsalogatni a természetbe egy megunhatatlan kincskereső
játék segítségével. Míg a múltban a
dobozok felkutatásával leginkább a
megtalálásonként járó pecsétekre mentek, ma ez a bennük rejlő kincsekért,
és a játék izgalmáért érdekli inkább az
embereket. Régen is és most is, a lényeg
a természetjárás volt, amihez párosult a tájékozottság, kellő kreativitás
és az elengedhetetlen talpraesettség.
Ma már ugyan nem kell lépten-nyomon kérdezősködnünk, merre találjuk
az adott helyet, hanem elég egy kattintás és máris legalább annyira informáltak vagyunk, mint egy helyi, de a
játék szelleme ugyanaz. Furcsa, hogy
az egész tulajdonképpen százötven
éve kezdődött és legelőször egy angliai úriember fejéből pattant ki az ötlet,
amikor egy üvegben hátrahagyta a
névjegyét. A pecsét pedig csak sokára,
ötven évvel később került bele a játékba, amikor már a sok névjegy cserebere után az ott járók naplót is hagytak maguk után élményeikről, az időközben fémdobozra cserélt üvegben.
Dartmoorban jelenleg is nagy becsben
tartják a geocaching eredetét megörökítő relikviák gyűjteményét, amit
napjainkban is sokan látogatják. Legnagyobb dicsőségük, hogy a 1921-ben
királyi vendége is akadt a ládának,
Eduárd herceg személyében. A város
akkor nagy hírre tett szert, sajnálatukra azonban az értékes naplóbejegyzés
miatt az egész füzetet azonnal ellopták. Ezzel ellentétben a játék publicitása megmaradt, hisz mindmáig őrzi
jegyeit a világszerte ismert utódjában,
a geocachingben. Igaz, múltbeli rokonának sokkal több idő kellett, hogy
szépen lassan elterjedjen (a második
doboz létrejöttéig negyven év kellett,
a harmadikig negyvennégy), mára
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napok se kellenek már egy újabb láda
felbukkanásához. Amióta a hír az
angolok újabb különc szórakozásáról
átjutott az óceánon túlra, csak még
inkább lendített a játék ismertségén,
azóta pedig már több mint kétmillió
láda után eredhetnek a kalandvágyók,
így hazánkban is.

Mi micsoda?
A játék lényege és varázsa egyszerű mivoltában rejlik. Csupán pár
apróságot kell tudni, hogy az ember
belekezdhessen. A mai világban pedig
minden szükséges információ “kéznyújtásnyira” van. Akik úgy gondolják,
maguktól szeretnének rájönni a dolog
nyitjára, azoknak az MGKE honlapját
ajánlom, ők képviselik Magyarországon a játékot, rajtuk keresztül működik a hazai ládavadászat: geocaching.
hu. A honlap mellett párhuzamosan
működik a túramozgalmak rögzítése
egy társoldalan keresztül, ahol a már

rögzített zarándokutak, tanösvények
útvonalai letölthetők, geocaching
alkalmával például rendkívül hasznosak is lehetnek. Ha a ládakeresés nem
lenne elég elfoglaltság, képesfák után is
lehet eredni, amelyek régebben vallási
okokból kerültek oda búcsú- és zarándokjáró utak mellé, manapság pedig,
mint látványosság és érdekesség szolgálnak a természetben. Olyan faóriások kerülhetnek ilyen megtiszteltetésbe, amelyek jelentős tájképi és természeti értékekkel bírnak, ezáltal pedig
jelentős közösségi helyekké is válnak.

Emellett egy úgynevezett Magyar Vándor is lefoglalhatja a kalandkedvűeket,
ami megyénként 25-25 ládát takar, a
cél pedig minden egyes darab felkutatása valamint, hogy az illető bejárja
az országot és kellemes emlékekkel
gazdagodjon.

A játék maga
Még az elrejtés és megtalálás előtt
érdemes tudni pár alapvető dolgot,
hogy az illető hogyan is álljon neki.
Természetesen a legfontosabb a koordináták ismerete, anélkül aligha lehet
egy láda után eredni. Nevetségesen
hangozhat, de voltaképp az a legnagyobb buktató, ha valaki felcseréli a
két számot, hiszen, akkor mondjuk
nem az egyetem déli épületéhez jut,
hanem valahova a sivatag közepébe, Szaúd-Arábiába. Mivel a honlapon a lehető legtöbb dologra rá lehet
keresni, így nemigen akadhat olyan
helyszín, ami nem felelne meg a célnak. Legyen az a kiindulóponttól a
lehető legközelebb, egy biciklivel is
megközelíthető helyszín, mászócipőt
nem igénylő túraútvonal egy pontja,
emlékmű, vízpart, városi látványosság vagy egy panorámás kilátás közelében, mindenki megtalálja a magának leginkább megfelelőt. Városra,
megyére és akár még országra bontva is, hiszen szomszédainknál is
találhatók elrejtett geoládák. De ne
menjünk olyan messzire, Magyarországon közel négyezer ládikó várja
megtalálóját, ebből pedig tizennégy az
egyetem két kilométeres körzetében.
A legközelebbi meglepően közel a
N 47° 28,442’ E 19° 3,678 koordináták
alatt rejtőzik, érdemes utánanézni mit
is rejtenek a számok. Kiindulópontnak pont jó, hogy az ember megismerkedhessen a játékkal, utána pedig,
aki már elég talpraesettnek érzi magát
mozgó-, multi-, virtuális- és eseményládákkal is próbálkozhat.
Lora

A stressz a szervezet válasza
minden olyan helyzetre, amely heves
érzelmi reakciót vált ki belőlünk vagy
veszélyérzetet kelt; de arra is, ha valami
változás történik körülöttünk – legyen
az jó vagy rossz, képzelt vagy valós.
Enyhe túlzással azt mondhatjuk, hogy
a szervezetünk ugyanúgy reagál, amikor megkérik a kezünket, mint amikor a sötét utcán sétálva észrevesszük,
hogy követ minket valaki. Adrenalin
árasztja el véráramunkat, szaporábban ver a szívünk, nő a vérnyomásunk, gyorsabban veszünk levegőt,
így friss, oxigéndús vér jut agyunkhoz.
Élesednek érzékszerveink, megfeszülnek izmaink– ez a jól ismert „fight or
flight”, avagy Cannon-féle vészreakció,
amely akár az életünket is megmentheti egy veszélyes helyzetben. Kiváló
kutatónk, Selye János kutatásai által
ma már tudjuk, hogy nem csak „rossz”
stressz létezik.
Az úgynevezett eustressz a pozitív, vagyis „jó” stressz: motiváló, serkentő, ösztönző hatású. Fokozza a teljesítményünket, de csak rövid ideig
hat. Versenyeken, vizsgadrukk esetén
találkozhatunk vele, de az extrém
sportok kedvelői számára is ismerős,
hiszen az eustressz hatására kap szervezetük egy jókora adrenalin-löketet.
Párja, a distressz az, amit nem szeretünk. Nagyon nem. Rövidtávon, tehát
a már említett veszélyes helyzetekben
életet menthet, de károssá válik, amikor hosszú időn keresztül tapasztaljuk.
Az elhúzódó stressz a szervezet számára kifejezetten veszélyes. Előfordulhat
állandó hatás következtében, de akkor
is, ha csak elképzeljük, hogy baj van.

Figyelmeztető jelek
Honnan tudjuk, hogy túlzott
mennyiségű stressznek vagyunk kitéve? A jeleket négy nagy csoportba
sorolhatjuk. A kognitív tünetek közé
tartoznak: koncentrációs nehézségek,
memóriazavar, csökkenő döntésho-

zó-képesség, pesszimista látásmód,
száguldó gondolatok, folyamatos
szorongás, aggódás. A stressz fizikai
tüneteket is okozhat, ilyen például a
szédülés, fokozott izzadás, émelygés,
emésztési panaszok vagy mellkasi
fájdalom. Érzelmi téren is változásokat idéz elő: kiegyensúlyozatlanná
válunk, gyakoriak a hirtelen hangulatingadozások, irritáltak, lobbanékonyak leszünk – vagy kifejezetten
magányosnak, depressziósnak érezzük magunkat és magunkba zárkózunk. Főleg külső szemlélők számára
feltűnőek az utolsó csoportba tartozó
viselkedésbeli változások. Ilyen például az étkezési szokások szélsőségessé válása: míg egyeseknek nincs
étvágyuk, alig tudnak lenyomni pár
falatot, mások kifejezetten sokat esznek, édességekkel, sós snackekkel
tömik magukat (ez az úgynevezett
„comfort food”). Van, aki sokkal többet alszik, mint általában, de gyakoribbak az alvási problémák, elalvási
nehézségek. A nehezebb döntéshozás
miatt a distressz hajlamosít a halogatásra vagy akár el sem végezzük
szükséges feladatainkat. Vannak, akik
idegességükben a körmüket rágják
vagy fel-alá járkálnak. Súlyos esetben – elviselhetetlen mértékű stressz,
vagy rossz problémamegoldás esetén
egyesek alkoholhoz, tudatmódosító
szerekhez fordulnak. Ilyenkor erősen
ajánlott szakember segítségét kérni.

Stresszkezelés
A stressz és a személyiségek
kapcsolatát két nézőpontból vizsgálhatjuk. Reakció alapján két személyiségtípust különböztetünk meg: az
extrovertált személyiségűek az aktív
problémamegoldók, míg az introvertáltak inkább passzívak, nehéz
helyzetekben magukba fordulnak.
A stressz kezelését tekintve proaktív
és reaktív személyiségeket különíthetünk el. A proaktív személyiség
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probléma esetén a megszokott rutint
alkalmazza (attól függetlenül, hogy
az beválik-e), lassan alkalmazkodik
a változáshoz, agresszióra hajlamos.
Elhúzódó stressz esetén inkább keringési megbetegedések alakulhatnak
ki nála. A reaktív személyiség rugalmas problémamegoldó képességekkel rendelkezik, könnyen és gyorsan
alkalmazkodik, ha arra van szükség –
esetében viszont inkább a fertőzések
gyakoriak.
Mit tehetünk, ha úgy érezzük,
maguk alá temetnek a problémák?
Személyiségünktől függetlenül van
pár trükk, amellyel megkönnyíthetjük mindennapjainkat. Fontos, hogy
ne zárkózzunk el szeretteinktől, ne
féljünk rájuk támaszkodni, segítséget
kérni – nem véletlenül mondják, hogy
„könnyebb lesz, ha beszélsz róla”.
Ha úgy érezzük, nagy a baj, akkor
szakember segítségét is kérhetjük.
Az alvással kapcsolatos problémákra kifejezetten jó, ha lefekvés előtt
megiszunk egy csésze citromfű teát,
amely nyugtató hatásáról ismert,
akárcsak a Valeriana, vagyis orvosi
macskagyökér – ezeket homeopátiás
szerekként is szedhetjük. Szakítsunk
időt egy kis relaxációra, zenehallgatásra, alkossunk, süssünk, rajzoljunk, addig is szárnyal a képzeletünk,
és nem a problémákon aggódunk.
Figyeljünk a rendszeres testmozgásra
– nem kell maratoni távokat lefutni,
elég napi fél óra séta, biciklizés vagy
tánc. Érdemes fontossági sorrendet
felállítani, listát írni az elvégzendő
feladatokról. Így kisebb a valószínűsége, hogy elfelejtjük elvégezni őket
és kifejezetten jó érzés kipipálni a
pontokat, ha már nem aktuálisak. Ha
ellátogatunk egy autogén tréningre, különböző relaxációs technikákkal ismerkedhetünk meg. Akármit
is válasszunk, a lényeg: ne hagyjuk,
hogy a stressz maga alá gyűrjön!
Polyák Katalin
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Helyvektor & Kritika
Cafe Frei

Vegyen egy jó szót!

A fekete sokszínűsége

A szavak ereje

Budapesten kilenc Cafe Frei-be térhetünk be, míg vidéken majdnem kétszer ennyi található. Ezekben mindben a híres riporter utazásai során gyűjtött információk és élmények alapján készülnek a
különféle kávék, amiket egyszer mindenkinek ki kell próbálnia.
Mióta nemrég hallottam, hogy egy
csésze kávé előállítása akár 140 liter vizet
is igényelhet, kicsit lelkiismeret-furdalással szürcsölgetem a reggeli feketémet.
Ezen a rossz érzésemen kicsit könnyít,
hogy tudom, hogy a Frei kávézóban
hogyan szerzik be a kávékat. Ennek a
kávézónak az igazi különlegessége –
amiről talán nem is szerez mindenki
tudomást az első látogatás alatt sem –
hogy itt egytől egyig eredeti ültetvénykávékat fogyaszthatunk. A fair trade
– lelkiismeretes kereskedelem – elvei
alapján működik itt minden, azaz a legtöbb alapanyagot egyenesen a termelőtől szerzik be. Ez azért előnyös, mert
kimaradnak a lépcsőből a felvásárló és
terjesztő cégek, akik jelentős hasznot
raknak az árura. Így a termelő is több
pénzt tud kapni a kávéjáért és a kávézó
is olcsóbban tudja beszerezni a terméket. Minden hónapnak megvan a maga
ültetvény-kávéja, novemberben például
a Brazil sárga bourbon. Ennek az ültetvénynek a tulajdonosa a Ferrero család

Ubik
Talán nem én vagyok az egyetlen, aki szereti a sci-fi irodalmat. Talán
nem én vagyok az egyetlen, aki
ismeri Philip K. Dick nevét.
Talán nem én vagyok az egyetlen, aki nem olvasta egy könyvét sem annak ellenére, hogy
már régóta kacérkodott a gondolattal. Mostanáig. Talán…
talán meg tudom adni azt az
utolsó lökést.
Furcsa dolog ez a science fiction.
Igen, a friss könyvek (de beszélhetünk a filmekről is) most mind
nagyon futurisztikusak, modernek
és hihetetlenek. Ugyanakkor esetünkben számomra nagyon vicces volt azt
olvasni, hogy a történet 1992-ben játszódik, és egy a miénknél (részben)
lényegesen fejlettebb (vagy legalábbis
más) világot ír le.

49. félévfolyam 9. szám
2014. november 19.
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Cooltér & Négyeshatos

és Brazíliában található, 1150 méteren.
Mindezek az információk megtudhatóak
a magazin-szerű itallapból, amit akár
meg is vásárolhatunk és otthon részletesen elolvashatunk, mint egy újságot.
A nagyszerű társadalmi hatás mellett pusztán az élvezetért is érdemes ide
ellátogatni. Hatalmas kínálatból válogathatunk. Van itt minden: tejeskávék a
könnyedebb kávék kedvelőinek, rövid
presszókávék a gyors felpörgésre vágyóknak, ízesített csepegtetett kávék a romantikusabb alkatoknak, jegeskávék a forrófejűeknek és forrócsokoládék a kávét nem
kedvelőknek. Ráadásul mindez szerintem
igencsak baráti áron: a legdrágább kávék
sem kerülnek sokkal többe 500 Forintnál.
A kínálat folyton bővül, változik
és átalakul. Legutóbbi újdonságukat
is próbáltam már: tokiói gyömbérhab
málnakávéval. Már az összetettségéért
megérte: összesen három poharat kaptam, az egyikben egy édes, fehér, sűrű
gyömbérkrémet, a másikban pedig
a málnakávét szintén felhabosítva.

Ehhez társult a harmadik pohár, amiben összekeverhettem a két előzőt – a
japánok elvileg így isszák.
A kedvencem eddig is a tokiói
csokoládés-málna volt, aminek ez az
extrább változata is nagyon elnyerte a
tetszésemet. A botswanai misszionáriust a nevéért, a bajor jégkávét pedig
hideg napokon érdemes kipróbálni.
A jávai jeges-mokka egészen új értelmet adott az életemnek: ez egy presszó
kávé nagyjából ugyan annyi narancslével és néhány narancs cikkel jegesen
tálalva. A kedves pultos fiú szerint ezt
mindenki vagy nagyon imádja vagy
elképzelhetetlenül utálja. Azóta nyáron
itthon is gyakran iszom így a kávémat.
Minden kávé után egy-egy pecsétet
kapunk (ha kérünk) egy kis füzetkébe.
Tíz pecsét után beválthatjuk egy ajándék kávéra vagy várhatunk a harmincadikig, ami után egy zacskó ajándék
szemes kávé a jutalom. Ehhez nekem
már „csupán” tizenkettő hiányzik!
Évi

Egy olyan világot, ahol az ember
továbbfejlődött, új képességek jelentek
meg nálunk. Ezek nagy része mind a
fejlettebb agyműködésre utal: vannak itt
perkogok (láttátok a Különvélemény-t? Na az az ötlet is Dicktől származik), akik képesek
megjósolni a jövőt, telepaták,
akik – nyilvánvalóan – képesek
mások gondolatai közt olvasni,
illetve a különleges képességeket blokkoló képességűek és
egy csomó más furcsaság.
Természetesen az ipar rárepült
ezekre a képességekre: igényelhetünk
telepatát, hogy kifürkésszük riválisaink gondolatait vagy felbérelhetünk
egy kockázatmentesítő szervezetet,
akik semlegesítik a telepaták által keltett mezőt, hogy gondolataink a sajátjaink maradhassanak. Emellett az Ubik
azonban egy végtelenül kapitalista
világot mutat be nekünk, ahol azért is

fizetnünk kell az ajtónak, hogy a saját
lakásunkból ki- vagy oda bemehessünk, ahol a halottakat (lehetőleg) azon
nyomban lefagyasztják, hogy rokonaik
– jó pénzért – később újra beszélhessenek velük, miközben ők féletben (igen,
jól olvasod) tengődnek.
Ebben a világban ismerhetjük meg
a Runciter kockázatmentesítő társaság
igazgatóját és egy dolgozói csoportját,
akik a történet elején életük üzleti tárgyalására készülnek, de aztán persze
nem úgy alakulnak a dolgok, ahogyan
azt a szereplők, vagy akár mi várnánk.
Bár a történet legnagyobb csavarjai elég ponyvásak (azaz távolról látszanak), rengeteg apró finomságot rejt
magában ez a könyv. Akit nem zavar,
hogy nem tudja (már az első pillanatban), hogy mi is történik itt valójában,
annak bátran ajánlom: magával ragadó olvasmány.
Ákos

90 év

Egy kedves, napos koradélután épp
leszálltam a kedvenc villamosunkról.
A lépcső tetején egyszer csak
Babaarcú Démon, Fülvesztett szerelem, Szélmalomálom, belémkarolt egy néni, és megkért, hogy
Bélabús, Angyalrajzás, Töklámpagyújtogató, Igen! szavak és segítsem le.. Amíg lefelé haladtunk a
társaik várják új otthonukat. Neves írók ragadtak tollat és papírt fokokon, elkezdett mesélni. Megosztotta velem, hogy kilencven éves – pedig
egy jó cél érdekében, különleges szavaikkal gyerekek étkezési
becsszó, hogy közel annyinak sem
ellátását támogatják.
nézett ki – és hogy mellette mindig
csak elrohannak az emberek, soha senAz Andrássy úton az Írók Boltki nem segít neki. Megkérdeztem tőle,
jában élelmiszerért cserébe szavahogy mire esküszik? Vajon mi okozza,
kat osztanak Mikulásig. 59 író, kölhogy simán letagadhat egy húszast
tő, színész, rendező, történész adja
vagy többet az életkorából?
kézírásos szavát konzervért, lisztért,
Azt mondta, ő mindig dolgozott,
száraztésztáért vagy rizsért cserébe.
folyamatosan mozgásban volt. Sosem
A hírességek szavakat vagy mondaunatkozott, sosem állt meg. Ezen kívül
tokat írtak le saját kezükkel, amiknek
pedig egy nagyon fontos dologra hívta
meghatározott ára 3–9 minőségi konfel a figyelmemet: mindig segített, akizerv vagy 10–30 kg liszt, rizs vagy
nek csak tudott. Volt, hogy pénzt adott
tészta attól függően, hogy egy-egy
és nem kapta vissza, vagy másban segíszót, esetleg hosszabb mondatot vagy ves hölgy megmutatta, melyik művek- tett, mégsem viszonozták, de ez nem
idézetet szeretnénk megvásárolni.
ből választhatok, megkerestem azt a
zavarja őt. Tudja, hogy ezt máshol fizeA szavakért felajánlott élelmiszere- szót, amit előzőleg kinéztem magam- tik majd meg neki: például hogy ennyi
ket idén az abaújkéri Wesley János
nak, bár választhattam volna más, a idősen még mindig jár-kel a városban,
Többcélú Intézmény óvodásai, tanu- rendezvény oldalára fel nem került és csak néha kell belekarolnia valakibe,
lói és lakói kapják. A Borsod-Abaújszót is. Így került a birtokomba három ha túl nagyok a lépcsőfokok.
Zemplén megyei településen létreho- minőségi konzervért cserébe Kemény
Kiderült, hogy ugyanarra jön,
zott szegényiskola pártfogoltjai szá- Lili, a fiatal költőnő „leblende” szava, mint én, sőt ugyanannál a megállónál
mára a mindennapi étkezés sokszor ami egyébként egy filmes szakkife- fogunk leszállni.
nem biztosított, az intézmény orvosa jezés, a fokozatosan elsötétülő kép
Először kicsit kellemetlenül kezdkorábban arról nyilatkozott, hogy a folyamatát jelenti.
tem magamat érezni – hiszen mégisleggyakrabban az étkezés hiánya miatA boltban ismert emberek kéz- csak itt beszél nekem egy vadidegen
ti ájulásos esetekhez riasztják házon írásai is megfordulnak, többek között össze-vissza az életéről – de aztán
belül. A rendezvény idén ezeknek a Csukás István, Darvasi László, Erdős elszégyelltem magam, hiszen pontogyerekeknek szeretné felajánlani az Virág, Karafiáth Orsolya, Lackfi János, san ezt mondta: mindenki csak elszaösszegyűlt tartós élelmiszereket.
Müller Péter Sziámi, Marék Veronika, lad mellette, mint ahogy mindannyian
Scipiades Erzsébet Pulitzer-emlék- Spiró György, Tandori Dezső és Varró csak elszaladunk egymás mellett…
díjas újságíró Vegyen egy jó szót! kez- Dániel is a szavukat adták idén.
Elmesélte még, hogy az ő idejédeményezése 14 évvel ezelőtt látott
A legutóbbi rendezvényről 2010- ben nem szedtek az emberek ennyi féle
napvilágot. Az ötévente megrendezés- ben jelent meg Scipiades Erzsébet bogyót meg gyógyszert mindenre: volt
re kerülő esemény több rászorulóknak szerkesztésével a Nincs egy jó szava, pár házi gyógymód, csukamáj olaj meg
segítő szervezetet támogatott pénz- és és még él? című könyv, mely a 2010 ilyenek. Aztán ha választania kellett az
élelmiszeradományokból.
májusában elárverezett kéziratokat embernek, hogy lenyeli azt a keserű
November 16-án este véletlenül gyűjti össze. A könyv megvásárol- valamit vagy pedig meggyógyul, még
láttam meg a másnap kezdődő gyűj- ható vagy ingyenesen letölthető jó, hogy az utóbbit választotta.
tést, és felkeltette az érdeklődésemet. e-könyvként.
Azt is kifejtette, hogy sokkal jobVégiggörgettem az esemény facebook
Az esemény facebook oldalán ban szereti ma a fiatalokat, mint a saját
oldalán, megcsodáltam a nagy gond- lehet lefoglalni a kiválasztott kéziratot, korosztályát: az idősek undokabbak és
dal, vagy épp csak egy firkantással de lehetőség van utánrendelni a már zárkózottak – különös ezt hallani, nem
karcolt szavakat, eljátszottam a gon- lefoglalt skicceket is,
pedig az „ezek a mai fiadolattal, hogy néhány konzervért cse- az írók újraírják, ha Szeretnéd nyomtatásban lát- talok” közhelyt.
rébe az én szobám falát is díszíthetné újabb felajánlások is ni saját írásodat? Küldd el a
Még elmagyarázta
egy kézirat. Kedden délelőtt útnak érkeznek. December foszerkeszto@ttkhok.elte.hu-ra azt is, hogy hol lakik,
indultam és felfedeztem magamnak hatodikáig még van „Négyeshatos” tárgyú levélhez és megígértette velem,
az Írók Boltját. Kellemes, könyvtár- idő erre, vagy a köny- csatolva 1700-2000 karakter hogy ha arra járok, akkor
hangulatú könyvesbolt, ahol igényes
vesboltban kiválasz- terjedelemben, és a következő meglátogatom, majd
fapolcokon pihennek a könyvek, a
tani egy jó szót.
számok egyikébe bekerülhet! végleg elváltak útjaink.
galérián székek és asztalok. Egy kedági
É.
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Mozizóna & Sorozatlövő

Belszíni fejtés

A megjegyezhetetlen című film

Logikai feladványok
Kedves Rejtvényeseim! Mostani számunkban kicsit a régmúlt, egyetem előtti
matek órákat idézhetitek vissza a rejtvények megoldásával, ugyanis logikailag jól
kitekert szöveges feladatokat kaptok, amelyeken kedvetekre agyalhattok. Törjük a
fejetek! Ha szeretnétek nyerni is, a lenti címre a megadott feladatok közül három
tetszőleges megfejtését küldjétek be!
Az elmúlt számok rejtvényeinek kicsit késve, de érkeztek helyes megfejtői, a
szerencsés nyertesek neveiket a szürke keretbe olvashatják. Ezúton gratulálunk,
sok sikert továbbra is!
subCsibe
nyuzrejtveny@gmail.com
Három emberre sapkát tes
zünk, mindenkire pirosat vag
y kéket. Mindegyikük látja a másik két em
ber sapkáját, de a sajátját nem
.
Egy jelre, egyszerre, megbe
szélés nélkül kell megtippel
niük saját sapkájuk
színét. Passzolni is szabad
. Közös jutalmat kapnak,
ha senki nem mond
rosszat és legalább egyikü
k jót mond. (Másképpen: nem
kapnak jutalmat,
ha valaki rosszat mond vag
y mindenki passzol.)
Tudnak-e 50%-nál nagyob
b eséllyel nyerni? Természe
tesen a feladatot
ismerik előre.

Rabságban senyvedünk a szultán udvarában. A következő ajánlatot teszi a szultán: választanunk
kell két ajtó közül. Az egyik mögött a
szabadság, a másik mögött két éhes
oroszlán vár. Egyet kérdezhetünk az
őröktől az ajtókkal kapcsolatban és
utána döntenünk kell. Egy bökkenő
azért van. Az egyik őr mindig hazudik, a másik mindig igazat mond,
de nem tudjuk, melyik melyik. Mit
kérdez zünk az egyik őrtől, hogy
lehetőleg ép bőrrel megússzuk?

Mondok egy...
„...ezeket az ásványokat meg
tudjátok nézni. Ott vannak a simogatós vitrinben!”
Weiszburg Tamás
„A légkör rátehénkedési modulusa a Hold gravitációs hatására
6%-kal változik.”
Timár Gábor

logiHetvenhárom éhes, de a
oroszkus gondolkodásban járatos
s egy
hú
lán talál egy darab húst. A
ztani
éos
oroszlán számára elég, kett
án
szl
oro
nem lehet. Ha azonban egy
és
ik
lsz
ela
megeszi a húst, jóllakottan
ik
vál
ssá
a többiek számára ehető hú
nem
án
napnyugtáig. Ha egy oroszl
másnapeszik húst egy nap, akkor
inkább
ra elpusztul. Egy oroszlán
yék.
geg
éhenpusztul, minthogy me
l?
Mi történik az oroszlánokka

„Egyáltalán tudjátok-e, hogy
mi az az értékes jegy? Na nem valami Zorán koncertre gondolok...”
Szalay Zsófia
„Ha egy földrengés elvisz egy
duzzasztógátat, akkor az a 200
méter magas vízoszlop nagyot loc�csan.”
Timár Gábor

„Mondjanak valamit, különben
befejezem a szórakoztatást aztán el
lehet aludni a PowerPointon!”
Molnár Gábor

„Egy nap 24 órából, és az
éjszakából áll. És mint tudjuk, az
éjszaka nem azért van, hogy aludjunk, hanem, hogy sötét legyen.”
Pálfia Zsolt

„A földrengések vizsgálatával
ott lehet jól keresni, ahol az emberek
átlagkeresetének és aggódásképességének szorzata nagy szám.”
Timár Gábor

„A tükör jó, mert olcsó, nem
baj, ha elviszi a láva. Nem kell mellé Józsi bácsi, aki drága lenne, ha
elviszi.”
Timár Gábor

49. félévfolyam 9. szám
2014. november 19.

Nyereményjáték
Beküldési határidő: az 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.

6. szám (kakuro)
Megyes Melinda
Vörös Attila

7. szám (sudoku)
Bódi Kata
Domány Vanda
Varga Dóra

Négy embernek eg
y rozoga
hídon kell átmennie
sötétben egy
zseblámpa segítségé
vel. Egyszerre csak ketten tudn
ak átmenni és
lámpa nélkül nem
, tehát csak a
„ketten átmennek eg
y visszajön”
módszer lehetséges
. Az emberek
maximális sebesség
e különböző,
így rendre 1, 2, 5 és
10 perc alatt
érnek át, ha egyedü
l vannak. (Két
ember együtt a lassa
bbik sebességével halad.)
Át tudnak menni m
indnyájan 17
perc alatt?

„Tehát a vízmérgezés komoly
érv a sörivás mellett.”
Détári László
„Na akkor most körbeadom a
fajlistát, mindenki tegyen egy X-et
a neve mellé…”
Illyés Eszter

Küldj nekünk
Mondok egy...-et!
A koncepció nagyon egyszerű: ha valamelyik előadáson
valamely oktatód valami humorossal kápráztat el téged és hallgatótársaidat, ragadjatok jegyzetlapot és küldjétek be nekünk,
hogy a következő számban
megjelentethessük! A sziporkákat a foszerkeszto@ttkhok.elte.hu
e-mail címre várjuk!

Avagy a VAN
Azon kevesek közé tartozom, akik imádják a magyar filmeket.
Különösen a Budapesten játszódóakat, mert az ismerős helyek közel
hozzák a történetet és egészen bele tudok feledkezni. Különösen
imádom azokat a filmeket, amik annyira rólam/rólunk szólnak, mint
a VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan.
Van egy egyszerű csoportosításom az általam megnézett filmekre. Az első kategória az, amiről már
akkor sem gondolkozom, amikor
nézem. A második az, ami legalább
addig teljesen leköt, amíg nézem, de
ha vége, rögtön elfeledkezem róla.
És végül vannak az olyanok, amik
sokkal tovább tartanak, mint amíg
képet látunk a mozivásznon: ezeknek a hangulata magával ragad és
ezen gondolkozom hazafelé, másnap,
a következő héten. A villamoson, a
Blahán, a Király utcában, a Deákon…
Ilyen a VAN is, amit épp egy hete láttam, mégis folyton eszembe jutnak
apró képek belőle.
A főhősünk, Áron, csak teng-leng
az életben, keresi önmagát, pedig már
29 éves. A szülei nem is nézik ezt túl jó
szemmel, de azért egészen támogatják.
Édesanyja még az életrajzát is megírja
helyette, sőt tudtán kívül elküldi, hátha
így állást szerez fiának.

Ez a film egy olyan generációs film,
amit szerintem a Moszkva tér óta nem
láttunk – bár akkor még kicsi voltam
hozzá, hogy teljesen átérezzem. Ez a
film viszont tényleg teljesen rólam,
rólunk szól (vagy talán a nálunk pár
évvel idősebb, friss diplomásokról még
inkább): a kapunyitási pánikkal küzdő,
az az pályakezdés előtt álló fiatalokról,
akik még nem teljesen biztosak benne,
hogy mit kezdenek majd az életükkel.
A filmet rendkívül kis költségvetéssel forgatták le, nagyrészt barátok
és ismerősök közreműködésével. Ezt a
pénzt már az első héten visszahozta –

VAN VALAMI FURCSA ÉS MEGMAGYAR ÁZ H ATAT L A N (magyar vígjáték, 2014,
90 perc)
Rendező: Reisz Gábor
Forgatókönyv: Reisz Gábor
Szereplők: Ferenczik Áron (Szentesi Áron),
Jakab Juli (Eszter), Horváth Miklós (Hamza
Miklós), Lukács Roland (Roland), Owczarek
Tamás (Tamás)
Pontszám: 10/10

Korra legendája
Úgy gondoltam, hogy ha a múltkor egy anime kapott helyet e rovat
hasábjain, akkor a rajzfilmsorozatokat se diszkrimináljuk: jöjjön az utóbbi
évek egyik legjobbja, a Korra legendája.
Le kell szögeznem: bár a sorozat
önmagában is élvezhető, sőt, ugyanúgy szórakoztató, mindenképp érdemes tisztában lenni az előzményekkel, ezt pedig az Avatar – Az utolsó
léghajlító (vagy Aang legendája) című
sorozat adhatja meg nekünk. Sokan
úgy tartják, hogy az utód nem tudta
megugrani azt a szintet, ami az első
széria után maradt, én azonban úgy
vélem, nincs igazuk.
Az első széria gyermeki bája
mellett komoly fizozófiai kérdéseket
feszegetett, együtt volt meg benne a
humor és a dráma, remek egyveleget
alkotva. A Korra legendája – mivel a

az elmúlt időben nem sok ilyen sikeres
magyar filmről hallottam.
Sok a kreatív ötlet a filmben, amikor egy érzést vagy vágyat konkrét
képi formára hoz: ilyen, amikor Áront
hazafelé követi volt szerelmének „szelleme”, ráadásul nem is egy példányban, vagy amikor egy végtelen idejű
telefonos várakoztatást hallgatunk a
Sziget fesztiválon és különféle tüntetéseken át. Vagy biztos mindenki számára ismerős az érzés, amikor legszívesebben lenémítaná a hozzá beszélőket,
mint a tévét. Életem legjobb stáblistáját
láttam a film végén, ahol egytől-egyik
láthatjuk magukat az alkotókat is.
Ajánlom mindenkinek, aki képtelen volt kidobni volt szerelme nála
maradt dezodorát; aki elveszett már
a munkaügyi hivatal útvesztőiben;
aki szerint baromira mindegy, hogy
röghegység vagy lánchegység; akinek
egyre több ismerőse költözik külföldre;
akivel előfordult már, hogy legszívesebben elrepült volna Lisszabonba és
aki vodkázott már a Caesarban.
Évi

főhős idősebb – vesztett ugyan valamennyit könnyedségéből, ugyanakkor továbbra is humoros és lebilincselő történettel rendelkezik.
A történet egy kitalált világban
játszódik, ahol idomítók és nemidomítók élnek egymás mellett.
Az idomítók a négy elemet tudják
„irányítani”: a földet, a tüzet, a levegőt
és a vizet. Egyetlen ember, az avatár
képes mind a négy elemet idomítani,
aki életről életre arra törekszik, hogy
egyensúlyt hozzon a világba.
Az első széria bemutatta, hogyan
vetett véget a háborúnak Aang, amikor

a Tűz Népe világuralomra tört és kiirtotta a Levegő Népét. A cikk témájául
szolgáló sorozat Aang avatár halála
után veszi fel a fonalat és mutatja be
nekünk Korrát, az új avatárt.
Az első sorozathoz hasolóan most
is könyvekre bontják a történetet, de
míg ott Aang tanulási folyamata adta
a címeket (Víz, Föld, Tűz), itt Korra már
az első rész elején képes a fent említett
három elem idomítására, és bár az első
könyv címe Levegő, a másodikat már
egy új téma, a Szellemek töltik ki.
Ez az a sorozat, amit mindenkinek bátran ajánlok (az elsővel együtt).
Minden szinten lebilincselő szórakozást nyújt. Sajnos már nem sokáig:
idén vetítik a negyedik könyvet és
ezzel sajnos ez a sorozat is véget ér.
Csak reméli tudom, hogy láthatunk
még hasonló minőségű történetet
ebben a világban a jövőben.
Ákos
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