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Újra elérhető a Science Direct

Plusz-Mínusz
Együtt az erőszak ellen

A közelmúltban lezajlott tárgyalásoknak köszönhetően
A nők elleni erőszak megaz Egyetem polgárai újra böngészhetnek a világ egyik
szüntetésének ENSZ által
legnagyobb tudományos adatbázisában, a Science Directkezdeményezett világnapján,
ben. Frei Zsolt tudományos, kutatás-szervezési és innovációs
2014. november 25-én az Eötügyekért felelős rektorhelyettes Londonban tárgyalt Youngsuk
vös Loránd Tudományegyetem
Chivel, az Elsevier elnökével, valamint Budapesten a kelet-eurókarain az utóbbi időben a társapai és hazai képviselőkkel: az egyeztetések eredményeként
dalmat és egyetemet megrázó esenovember elejétől az ELTE-ről újra elérhető a Science Direct.
ményekre reflektálva az Állam- és
2015-re, egyéves átmeneti időre az Egyetem rendkívül
Jogtudományi Kar hallgatói szervezekedvező áron juthat hozzá az előfizetéshez.
tei konferenciát rendeztek.
Az adatbázis hozzáférhető az Egyetem könyvtáraAz egyetemi eseményeket megelőzően, noviból és az egyetemi számítógép-hálózathoz tartoember 22-én az Aula Magna adott otthont
zó minden IP tartományból a sciencedirect.com
a 16 Akciónap rendezvénysorozat megnyitójának: az idei Néma Tanúk
címen.
felvonulás – melynek során az elmúlt egy évben családon belüli erőszak
A jövő évre az Egyetem kilátásba helyezte a
során meggyilkolt áldozatokra emlékeznek – az Eötvös Loránd TudoMendeley rendszer bevezetését is, amennyimányegyetem Egyetem téri épületéből indult.
ben az egyetem polgárai érdeklődnek az
Az ELTE Tanító- és Óvóképző Kara a gólyatáborokban történt
Elsevier ezen új szolgáltatása iránt.
erőszakos eseményekre reagálva vállalta, hogy stratégiát dolforrás: http://www.elte.hu
goz ki a hallgatók támogatására, az erőszak megelőzése és
az áldozatok segítése érdekében: november 25-én a NANE
Lehet-e a robotoknak lelke?
Egyesülettel együttműködve workshopot szerveztek.
Építhető-e lélek technológiai tudásunk alapján? Milyen lenne, ha
A foglalkozást Karádi-Héder Enikő és Lóránd Zsófia
rossz napja lenne az okostelefonunknak, lehet-e a robotoknak etikája?
vezette, 16 hallgató vett részt. A workshop központi
2014. november 17-én Én, a robot? Mesterséges intelligencia, szingularitás, gép
témái a jól és nem jól működő párkapcsolatok, valaés lélek címmel szervezett vitaestet az Inspiráció Műhely a Gólyavárban. Az
mint az önbecsülés voltak.
előadók Kornai András matematikus, nyelvész (MTA SZTAKI és BME Algebforrás: http://www.elte.hu
ra Tanszék), Mérő László matematikus, pszichológus (ELTE PPK Affektív PsziÁllandóság és változás a társadalomban
chológia Tanszék) és Ruff Tibor filozófus, teológus (SZPA Teológia Tanszék)
voltak. A terem zsúfolásig megtelt, a három beszélgetőpartner a tudomány
Az ELTE Eötvös József Collegium Társadalomtukülönböző aspektusaiból közelítette meg a gép és lélek viszonyát.
dományi Műhelye interdiszciplináris, magyar–angol
Az előadások utáni élénk vita leginkább a lélek mibenlétéről szólt.
nyelvű konferenciát hirdet alap-, mester- és PhD képRuff szerint Kornai tudatfogalma (ami maga az agy, a hardver)
zésben részt vevő hallgatók számára. A rendezvényre
még materialista értelemben is nagyon le van szűkítve: megfenovember 30-ig lehet előadónak jelentkezni.
ledkezik többek közt a hormonok szerepéről is, ez pedig alapA konferencia célja, hogy teret biztosítson azoknak a hallgatókvetően határozza meg a lélekről (szoftver) alkotott elképzenak, akik érdemi kutatásokat végeztek a társadalmi változások
lését a megépíthetőségéről. Mérő szerint nagy kihívás ilyen
lehetőségeiről, körülményeiről és sokszínűségéről, figyelembe
gépeket építeni, de megjegyezte: a lélekkel bíró és ezáltal
véve azok társadalmi, politikai, eszmetörténeti, gazdasági
szabad akarattal rendelkező robotok nem feltétlenül
vagy kulturális oldalát. Az előadásokat a társadalomban
könnyítenék meg mindennapjainkat. További részlezajló változások okai, feltételei és hatásai témájában
leteket a http://www.elte.hu weboldalon olvashattok.
várják, a társadalomtudományok területéről.
A jelentkezéshez az előadás magyar vagy angol nyelvű
Új energiatermelési irányok
absztraktját, valamint a Műhely weboldalának Rendezvények
Túri László, a Kémiai Intézet egyetemi tanára Új energiamenüpontjából elérhető jelentkezési lapot kell csatolni.
termelési irányok: problémák, dilemmák, megoldások címmel
Időpont: 2014. december 5. 13:00
tart előadást a Kémiai Intézet által szervezett Alkímia Ma
Helyszín: ELTE Eötvös Collegium, Társadalomtudomácímű, középiskolásoknak szóló ismeretterjesztő sorozatban
nyi Műhely (1117 Budapest, Ménesi út 11-13.)
2014. december 4-én a Lágymányosi Campuson.
forrás: http://www.elte.hu
Korunk egyik legnagyobb kihívása az emberiség egyre növekvő
A gyermekek és jogaik érvényesülése
energiaszükségletének biztosítása. A hagyományos fosszilis
tüzelőanyagok mellett ma már számtalan forrásból nyernek
Az ÁJK Polgári Jogi Tanszéke ingyenes konferenciát szervez a
energiát, óriási erőfeszítéseket tesznek alternatív energiaNew York-i Gyermekjogi Egyezmény 25. évfordulója alkalmából.
források felfedezésére és kifejlesztésére. A kulcskérdés
A rendezvényen többek között szó lesz a gyermekbarát igazságszolgáltatermészetesen a fenntarthatóság, de szempontként
tásról, a gyermeki jogok érvényesüléséről az egészségügyben, az ombudsmerülnek fel gazdasági és környezetvédelmi tényemanok gyermekjogi tevékenységéről, valamint az ENSZ Gyermekjogi
zők is. Hogyan állítunk elő energiát és miből?
Bizottságának Magyarország számára összeállított ajánlásairól is.
Időpont: 2014. december 4. 17:00
A konferencián való részvétel regisztrációhoz kötött (november 26-ig).
Helyszín: ELTE TTK Eötvös-terem (1117
A programot megtalálhatjátok a http://www.ajk.elte.hu oldalon.
Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A 0.83)
Helyszín: ELTE ÁJK Aula Magna (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.)
forrás: http://www.elte.hu
forrás: http://www.elte.hu
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A főszerkesztő nadrágszéle
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Itt van a tél...
... és nekünk mégsem volt egyetlen őszi
címlapunk sem. Mostanáig. Szerecsére sikerült egy olyan képet találnom, ami az őszi
hangulat mellett két cikkünkhöz (TTT – 15.
oldal, Cooltér – 17. oldal, találjátok ki miért)
is kapcsolódik, úgyhogy nincs para.
Talán ennek hatására a nálunk megszokottól eltérően, de más újságoknál
általánosan elfogadott módon ezúttal nem
valami kis történettel tölteném fel e sorokat,
hanem arról szólnék pár szót, mivel futhattok össze az újság hasábjain.
Először is egy saját felhívást szeretnék
összefoglalni pár szóban, mégpedig, hogy
szereténk egy – az elmúlt években méltatlanul
hanyagolt – régi szokást újra feleleveníteni,
azaz vizsgaidőszak közepén megjelentetnénk
egy tudományos és kulturális különszámot.
Ez azonban nélkületek nem jöhet létre, így szeretnék mindenkit arra buzdítani, hogy
ha van saját verse, novellája, írása, ami megjelenhetne a KultNyúz-ban, vagy szívesen
írna TDK-járól, szakdolgozatáról a tudományos mellékletbe, akkor még az idei év vége
előtt vegye fel velem a kapcsolatot. Hozzuk össze a különszámot együtt!
Emellett olvashattok arról, milyen változások várhatóak a HÖK háza táján,
milyen volt a Bevonó délután vagy a Külügyi börze, illetve persze könyedebb
témákban sem lesz hiány: hosszú beszélgetést közlünk két, karunkon tanuló
aktív sportolóval, valamint hosszabb-rövidebb cikkeket találtok a koffein
hatásairól, az olvasás fontosságáról és egy csomó egyéb érdekességről is az
újság hátsó régióiban.
Végezetül visszatérnék a „HÖK-ös” oldalakhoz: ne felejtsétek el kitölteni az új
kérdőívet. Mindannyiunk számára fontos, hogy a lehető legtöbb véleményt lehessen
figyelembe venni a továbbiakban. Ne fogjátok vissza magatokat!
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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Hallgatói közélet
Reform! Reform! Reform!
Gőzerővel a megújulás felé
Lassan egy hónapja indult el az ELTE HÖK egy igen üdvözítő
úton tevékenységének megváltoztatása érdekében. A cél a már
sokszor emlegetett átláthatóság. De nemcsak pénzügyi, gazdasági szinten, hanem a szabályzatok terén is az egyértelműség,
egyszerűség a mérvadó. Kell, hogy a működés apró mozzanatai
se maradjanak rejtve senki elől.
Már a korábbiakban beszámoltam róla, hogy egy reformhatározat
született október 15-én, melynek főbb
pontjai a választások, az ösztöndíjak,
a HÖK szerkezeti és működési felépítése, a gazdálkodás, az utánpótlás- és önképzés folyamatos problémája illetve a rendezvényszervezés.
Az előző három ELTE HÖK Elnökségi ülés kiemelten kezelte a reformokról szóló napirendi pontot, ez idő
alatt a fenti pontokból kettőt sikerült
lezárni: a választások és az ösztöndíjak kerültek először górcső alá.
Nézzük az eredményt!
Az egyes pontokhoz fűztem egykét magyarázatot, amennyiben szükségesnek ítéltem.
Először a választásokkal kapcsolatban az ELTE EHÖK Elnöksége a tárgyalások alapján megbízta az EHÖK
Kabinetet, hogy dolgozza ki az új Alapszabály tervezetének megfelelő részeit
a következő alapelvek szerint:
1. Az ELTE HÖK-ben minden
elnökjelöltről kötelező az általa képviselni kívánt hallgatók közvetlen véleménynyilvánítása.
Azaz, vagy közvetlen elnökválasztás lesz a részönkormányzatoknál és az EHÖK-nél, vagy nem lehet
elnökjelöltje a Küldöttgyűlésnek az,
akit nem jelöl megfelelő számú hallgató. A további finomítások a részönkormányzatokra vannak bízva,
személy szerint én a közvetlen elnökválasztást szorgalmaznám karunkon.
2. Az EHÖK Kabinet tagjait egyesével
választja meg az EHÖK Küldöttgyűlése,
részönkormányzatok testületi vagy EHÖK
elnöki jelölés alapján (elnök, alelnökök,
kabinetfőnök/elnökhelyettes és az ELTE
Online főszerkesztője esetén a Küldöttgyűlés kizárólagos hatásköre a döntés).
Jelenleg az „elnök és csapata”
rendszer működik, azaz az elnökjelölt
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indulásával köteles megjelölni az alelnököket,
majd a megválasztott
elnök nevezi ki őket, a
Küldöttgyűlésnek nincs
beleszólása. A referensek
és megbízottak esetében
az Elnökség véleményét
ki kell hogy kérje az
elnök, de a döntés még
az ő kezében van.
3. Az EHÖK Küldöttgyűlés részönkormányzatok általi delegáltjait legfeljebb egy áttét választhatja el az adott
részönkormányzat hallgatóitól.
Itt több rendszer is működik, ezt
részönkormányzata válogatja. A TTK
HÖK-ben az elnök és az elnökhelyettesek tisztségüknél fogva delegáltak
az EHÖK Küldöttgyűlésbe, így nálunk
pontosan az egy áttétes rendszer
működik, ugyanis a hallgatók által
megválasztott képviselők választják
az utóbbi négy tisztségviselőt.
4. Tavasszal egy időben történő képviselőválasztások után évente vagy kétévente (részönkormányzati döntés alapján, az
EHÖK-ben évente) teljes tisztújítással
járó alakuló Küldöttgyűlést kell tartani.
Nálunk idén rendkívüli eset
volt, hogy nem tavasszal tartottuk
a képviselőválasztást illetve a teljes
tisztújítást, azaz az Alakuló Küldöttgyűlést. Ennek oka, hogy eredetileg
itt lett volna tesztelve az elektronikus választási rendszer, de sajnos
ennek beszerzése meghiúsult, így a
lebonyolítás őszre tolódott.
5. Tisztségviselő vagy ELTE HÖK
egyetemi vagy részönkormányzati
elnökségi/választmányi tag egy személy
összesen 5 évig lehet.
Elkerülendő, hogy valaki 10-15
évig betöltsön egy pozíciót. Hozzá-
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teszem, ez a karunkon nem jellemző,
sőt a talán a teljes ELTE HÖK-ben is
maximum egy-két kirívó eset van.
6. Egy személy nem tölthet be két
tisztséget az ELTE HÖK-ben egyidejűleg 3 hónapnál hosszabban egyszerre az
EHÖK-ben és egy részönkormányzatban.
Most gyakori, hogy valaki egy
adott részönkormányzat tisztségviselője illetve az EHÖK Kabinet tagja, és bár ez nem feltétlenül hátráltatja őket
abban, hogy maximálisan elvégezzék a rájuk
bízott feladatköröket, a
folyamatos megújulás
érdekében elengedhetetlen ez a megkötés.
7. Az EHÖK Elnökségének a tagja egy személy összesen legfeljebb
4 évig lehet (tisztségtől
függetlenül).
8. HÖK Elnök egy
tisztségben legfeljebb 3 évig
lehet egy személy összesen.
9. EHÖK Elnök 2 évig lehet egy
személy összesen.
Az előző három pont az, ami
a legjelentősebb átalakítás, ami az
ország hallgatói önkormányzatai
között is az első. Meg kell jegyeznem, hogy ezt már tárgyalta a Hallgatói Önkormányzatok Országos
Konferenciája is, és az ott szerzett
tapasztalatokra építve hozta az
Elnökség ezt a döntést. Viszont az is
fontos, hogy a TTK HÖK leghosszabban regnáló elnöke is két év és egy
hónapig töltötte be ezt a tisztséget.
10. Az ELTE HÖK-ben bármely
tisztségviselő visszahívható az őt megválasztó testület (vagy közvetlen választás esetén az adott kérdésben szavazati
joggal rendelkező hallgatók) által.
11. Az ELTE HÖK-ben bármely
küldöttgyűlési képviselő visszahívható
az őt megválasztó szavazókörben szavazni jogosultak bizonyos százalékának
aláírásainak összegyűjtése esetén.
Elengedhetetlennek tartom, hogy
azokat visszahívassuk, akik nem tesznek eleget a tőlük elvártaknak. A 10-es
pont a TTK HÖK-re már régóta igaz,
viszont a 11-es elemi változtatás.

12. Hallgatói kezdeményezésre bármilyen kérdésben ügydöntő szavazást
kell kiírni, amely eredményétől eltérő
álláspontot az adott részönkormányzat (egyetemi szintű kérdés esetén az
EHÖK) nem alakíthat ki.
Az előző pontok erősítik a Hallgatói Önkormányzat legitimációját,
az utolsó pont pedig egy kerek egés�szé teszi azt.
Ezt a határozatot az Elnökség
7 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett
fogadta el a november 26-ai ülésén.
A következő határozatot pedig
az ösztöndíjrendszerek átalakítása
végett hozta az Elnökség szintén
november 26-án, 8 igennel és 1 tartózkodással.
1. Az Egyetem szabályzatait úgy
kívánja a Hallgatói Önkormányzat
átalakítani, hogy az ösztöndíjak bírálása
egységesen karonként 50%-ban hallgatói és 50%-ban közalkalmazotti tagokból
álló testület bírálja el az összes kari ösztöndíjat, az egyetemi szintű ösztöndíjakat ezzel azonos hallgatói arányú testület bírálja el, a Kari Ösztöndíjbizottság elnökét a Kari Tanács, az Egyetemi
Hallgatói Szociális Ösztöndíjbizottság
elnökét a Szenátus választja meg.
Ezen bizottságokról a 2011. évi
nemzeti felsőoktatásról szóló törvény
úgy határoz, hogy tagjainak legalább
25%-a legyen hallgató. Pillanatnyilag
épp fordított helyzet áll fenn, azaz a
közalkalmazottak aránya 25% vagy

még annál is kevesebb. Hiába nem
volt még példa ösztöndíjakkal való
súlyos visszaélésekre, mi is úgy érezzük, hogy ez túl nagy felelősség, több
százmilliókról dönt az ELTE TTK Kari
Ösztöndíjbizottság. A döntések legitimációja is javul ez esetben, ugyanakkor segítségnyújtás, az elvszerű bírálás maradhat hallgatói kézben.
2. A Kiemelkedő Hallgatói Teljesítmény Egyszeri Ösztöndíja (KHTEÖ)
megszüntetésre kerül, a jelenlegi keret
az Intézményi, Szakmai, Tudományos és
Közéleti keret és a működési keret között
kerül szétosztásra a keretekre vonatkozó
szabályzatok átdolgozásával.
A KHTEÖ-t jelenleg az 51/2007es hallgatók juttatásairól szóló kormányrendelet is az „egyéb” kategóriába sorolja, így helyzete nem tisztázott. Mivel szinte minden, erről a
keretről történő kifizetés besorolható az ISZTK keret egy-egy ösztöndíjába, így oda kerül átcsoportosításra. Ami mégsem besorolható, az
a hallgatói foglalkoztatás (teszem
azt, valaki széket pakol diplomaosztóra, egyéb rendezvényen segít az
operatív lebonyolításban), ezért van
szükség arra, hogy a HÖK működési
keretére kerüljön át, ott is személyi
sorra, hogy valóban azt lehessen vele
támogatni, amire hivatott.
3. HÖK Elnök az elnökségért kapott
közéleti ösztöndíjon kívüli más közéleti
ösztöndíjat nem kaphat.

4. Az (egyszeri és rendszeres) közéleti ösztöndíj egy személy által kapható
havi összegének maximuma a Központi Statisztikai Hivatal által legutoljára
megállapított létminimum egy fogyasztási egységre számított havi összege.
Ez így most több mint a TTK HÖK
elnökének az ösztöndíja, hiszen egyszemélyes háztartásra vonatkozóan
ez az összeg jelenleg 87510 forint.
Viszont ez egy maximális érték, a pontos ösztöndíj beállítása a TTK HÖK
Küldöttgyűlésének kezében van.
5. HÖK-ös közéleti tevékenységért
csak (az alapszabályban megnevezett)
tisztségviselő kaphat rendszeres közéleti
ösztöndíjat.
A legkardinálisabb pontokat
már Dr. Surján Péter Dékán Úrral
is sikerült egyeztetni, aki maximális
támogatását fejezte ki a reformok
irányában.
A reform tervezet nehezebbik részén már túl vagyunk, hátra
már csak olyan témák maradtak,
melyeknek meghatározó pontjaiban javarészt egyetért az elnökség.
Ezen határozatok mellett az ELTE
HÖK átfogó kérdőívezést is indított,
melyek múlthét péntek estétől elérhetőek. Kérlek titeket, töltsétek ki!
Mindenki véleménye számít!
Kovács Fanni
elnök
ELTE TTK HÖK
elnok@ttkhok.elte.hu

Hallgatói Önkormányzat Reformja – ELTE TTK
Kedves TTK-s hallgató!
Azért állítottuk össze ezt a kérdőívet, hogy megtudjuk, hogy mit gondolsz
a HÖK működéséről, illetve még inkább arról, hogy a HÖK-nek hogyan kéne
(jobban) működnie. Az ELTE HÖK Elnöksége (az Egyetemi HÖK elnökből, a kari
HÖK elnökökből és a Kollégiumi HÖK elnökéből álló testület) október 15-én azt
a határozatot hozta, hogy új Alapszabály és ez alapján tavasszal teljes tisztújítás szükséges az ELTE HÖK-ben. (Ha érdekel részletesebben a döntés, akkor a
http://elteonline.hu/kozelet/2014/10/17/reformhatarozatot-hozott-az-ehok-elnoksege/ oldalon találsz róla cikket.)
A HÖK alapszabályának meggyőződésünk szerint tükröznie kell a hallgatók
véleményét, ehhez kérjük most a segítségedet. Oszd meg velünk a véleményed és
segíts, hogy a HÖK megújulhasson.
A kérdőív első része olyan kérdéseket tartalmaz, amelyek azonosak az összes ELTE-s hallgató esetében, ezeket az ELTE
EHÖK állította össze, az egyetemi szintű reformok fő területeivel kapcsolatban várjuk a véleményeteket. A második részben az ELTE TTK HÖK által összeállított kérdéseket találjátok, amellyel a kari HÖK-kel és szolgáltatásokkal kapcsolatos
véleményetek felmérése a cél.
A kérdőívet a http://ehok.elte.hu/hallgatoi-onkormanyzat-reformja-elte-ttk oldalon érhetitek el.
Segítséged előre is köszönjük:
ELTE Hallgatói Önkormányzat
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Bevonó délután
Mit is csinál a HÖK?
Idén is megrendezésre került az ELTE TTK HÖK szokásos bevonó délutánja. A programok keretein belül az érdeklődők többek
között az ELTE TTK HÖK munkájának főbb szegmenseivel ismerkedhettek meg szekciómunkák során.
A rendszeresen megrendezésre kerülő program elsődleges célja
az, hogy az érdeklődők betekintést
nyerhessenek a Hallgatói Önkormányzat munkájába, kérdéseket
tehessenek fel, kritikákat fogalmazhassanak meg, valamint nem utolsó
sorban segítséget nyújtson a közéleti
tevékenységbe való bekapcsolódáshoz. A szervezők nagy gondot fordítottak arra, hogy minden résztvevő
több területtel is megismerkedhessen a rendezvény során, de általános
tájékoztatást is kapjanak a Hallgatói
Önkormányzat működéséről, feladat- és hatásköreiről.
A délután a rendezvény céljának ismertetésével és egy általános
tájékoztató előadással kezdődött.
Ezt követően a szekcióvezetők röviden bemutatták a szekciójuk témáját, és néhány szóban ismertették az
adott tisztséggel járó általános feladatokat, valamint azt, hogy miért jó
a TTK-s hallgatóknak, hogyha vannak, akik aktívan tevékenykednek
az adott területen.
A résztvevők három témakört
választhattak ki a következő bemutatkozó szakterületek közül: tanulmányi ügyek, kari ösztöndíjak és
szociális ügyek, a külföldi ösztöndíjak, kommunikáció, rendezvények
és szolgáltatások, valamint érdekképviselet.
A szekciók témájába a Nyúz érdeklődő olvasóit az alábbi sorokban vezetjük be néhány gondolat erejéig.

Tanulmányi szekció
Csonka Diána tanulmányi elnökhelyettes mutatta be röviden a saját
szakterületét az érdeklődőknek.
Mit is csinál egy tanulmányi dolgokkal foglalkozó hallgatótársunk?
A bemutatkozást követően megtudhattuk, hogy a HÖK egyik legalapvetőbb feladata a hallgatók képzésükkel kapcsolatos ügyeikben való
segítése. Mivel az egyetemre kerülést
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követően tanulmányaink határozzák
meg legjobban a mindennapjainkat,
így az ebből következő kérdések és
felmerülő problémák előnyt élveznek bármilyen más érdekképviseleti
tevékenységgel szemben.

Szociális szekció
Miklós-Kovács Janka beszélt az
érdeklődőknek az ösztöndíjakról és
a meghatározott kari keretek szétosztásáról. Röviden vázolta a Kari
Ösztöndíjbizottság felépítését és
feladatait, ezen belül a pályázatok
kiírásának és bírálásának menetét.
Ezután arról folytattak vitát a jelenlevők, hogyan lehetne javítani, változtatni a hallgatók tájékoztatását a
minél jobb elérés érdekében.

Külügyi szekció
A külügyi szekcióban az érdeklődők két kérdéskörben okosodtak
meg: mik a külügyi biztos feladatai és
milyen ösztöndíjak, lehetőségek érhetőek el minden hallgató számára az
egyetemen és utána – főleg az utóbbi
hozott lázba mindenkit. Legfontosabb tudnivaló: mindenki tervezzen
jó előre. Egy huzamosabb külföldön
tartózkodás ösztöndíjjal együtt is
anyagilag megterhelő, és akkor még
nem is beszéltünk a honvágyról, családról és barátokról, de ez senkit se
tántorítson el!

Rendezvények,
szolgáltatások szekció
A szekciót két részre lehetett bontani: Alapítvány és Rendezvények.
A hallgatók igényeit kielégítő
szolgáltatások megvalósítása nem
minden szempontból egyszerű,
mivel kusza és szigorú szabályozás
vonatkozik a HÖK munkálkodására,
ami sok helyen megköti a kezünket.
Ezen néhány ponton a TTK Hallgatói
Alapítványa tud segíteni, mely közhasznú civil szervezet lévén, önálló
(közpénzek nélküli) gazdálkodást tud
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folytatni, valamint szélesebb spektrumú tevékenységet tud űzni. Bemutatásra került az Alapítvány döntéshozatali és dolgozói struktúrája, a TTK
HÖK-höz való viszonya (miszerint
minden tekintetben a TTK HÖK, mint
alapító az irányadó), valamint a mindennapos tevékenysége.
A szekció második felében a résztvevőknek alkalmuk nyílt betekintést
nyerni egy rendezvény megszervezésének menetébe. Első körben a rendezvények jogi hátteréről esett szó, ez
volt az a pont, ami valójában szorosan
összekapcsolta a szekció rendezvényes
felét az alapítványos részével. Bemutatásra kerültek a rendezvények első
lépései: tervezésének kardinális pontjai;
kommunikációs felületek, támogatások megpályázásának menete; jogi személy fontossága. Az érdeklődők átfogó
képet kaphattak arról, melyek a rendezvényszervezés főbb ágazatai, milyen
teendők, problémák merülnek, illetve
merülhetnek fel egy nagyobb létszámú
esemény megszervezésekor.

Kommunikáció szekció
A szekció elején Márton Ákos
(kommunikációs biztos) beszélt arról,
milyen platformokon képes a TTK
HÖK kommunikálni a hallgatókkal,
majd Saáry Ákos (főszerkesztő) mutatta be ezek közül kicsit részletesebben a Tétékás Nyúz-t. Szó volt a HÖK
honlapjáról, ennek kapcsolatáról a
Facebookkal és a Twitterrel, a levelezőlistákról valamint az elmaradhatatlan plakátolásról. Miután áttértünk a
Tétékás Nyúz-ra, a főszerkesztő röviden
bemutatta az újságot, majd részletesebben beszélt a hétvégi szerkesztések
folyamatáról és az ehhez való csatlakozás lehetőségeiről akár alkalmanként,
akár tartósabban.

Érdekképviselet szekció
Az érdekképviseleti szekcióban
az érdeklődők azzal ismerkedhettek meg, hogy a TTK-s hallgatókat

képviselő Hallgatói Önkormányzat
delegáltjai milyen fórumokon képviselhetik a Kar hallgatóinak érdekeit. Milyen módszereket használnak a
vélemények becsatornázására, hogyan
lehetne javítani ezt a folyamatot.
Ezen túl szó volt az Egyetem és a
HÖK-ök felépítéséről, valamint a
döntéshozás menetéről az Egyetemen.
Ismertetésre kerültek a fontosabb döntéshozó testületek, azok elsődleges
feladat- és hatáskörei, valamint az,
hogy az ezekben döntéseket hozó hallgatói képviselők hogyan kerültek oda,
miként kérhetőek számon.
A szekciók lezárását követően az
érdeklődők feliratkozhattak az őket
érdeklő területekkel foglalkozó aktív
hallgatótársakat összefogó munkacsoportok levelezőlistáira, hogy a későbbiekben első kézből értesülhessenek a
folyamatban lévő projektekről.
Ezt követően a jelenlévő társaság szakok szerint csoportosult, és
a fennmaradó időben a szakot/szakterületet érintő aktuális kérdésekkel
foglalkoztak.
A rendezvény zárását követően
kötetlen beszélgetéssel folytatódott
a délután programja. Aki esetleg
ezen cikk olvasása közben kapott
kedvet, hogy mélyebben megismerkedjen a HÖK munkájának valamely
területével, az se maradt le semmiről, keresse bizalommal az illetékes
tisztségviselőket, akik elérhetősége
a ttkhok.elte.hu/tisztsegviselok oldalon
megtalálható. Ezen túl tervezünk
további bevonó rendezvényeket is,
mint a minden évben megrendezésre kerülő bevonó tábor, melyről a
Hallgatói Önkormányzat honlapján
vagy a levelezőlistákon értesülhettek.
Amit fontos megemlíteni: a bevonó
rendezvényeken való részvétel természetesen semmilyen kötelezettséget
nem jelent, azt is szívesen várjuk, aki
biztosan nem kíván részt venni a Hallgatói Önkormányzat munkájában,
csak érdekli az, vagy véleményével,
kritikájával hozzájárulna az eredményesebb tevékenységhez.
Miklós-Kovács Janka
szociális elnökhelyettes
ELTE TTK HÖK
szoceh@ttkhok.elte.hu
és
Béni Kornél
utánpótlás- és önképzésért
felelős megbízott
kepzes@ttkhok.elte.hu

Külügyi Börze
Ösztöndíjak és munkalehetőségek
A Külügyi Börzét november 26-án tartottuk az északi épületben
az üvegfolyosón, ahol különböző szervezetek standoltak külföldi
lehetőségekkel kapcsolatban. Információhoz juthatott mindenki,
aki külföldön dolgozásról, önkénteskedésről, ösztöndíjakról vagy
mesterképzésekről érdeklődött.
Hagyományokhoz hűen idén is
megszervezésre került a Lágymányosi
Campuson a Külügyi Börze. Míg 25-én a
BTK campusán, a Gólyavárban tartotta a
többi kar, a szerdai napon a Társadalomtudományi Kar, az Informatikai Kar és a
Természettudományi kar hallgatóihoz
igyekeztünk minél több információt eljuttatni a külföldi lehetőségekről. Örömmel írom le, hogy mi TTK-sok voltunk a
legérdeklődőbbek, tőlünk volt a legtöbb
kérdező és a szóróanyagokat is mi kapdostuk el a leginkább.
A program két fő részből állt, a korrektség kedvéért előre veszem a kevésbé sikeres részt. A délután folyamán két
előadásra is sor került – sajnos kevés
érdeklődő előtt. Az első előadást Acsai
Enikő tartotta a Nemzetközi és Mobilitási Osztályról, különösen az Erasmus+
pályázatról és a pályázás folyamatáról
beszélt. Ezt követte egy informálisabb,
kedvcsináló előadás Darányi Flóra
Németországban eltöltött erasmusos
félévéről és annak élményeiről, következményeiről. A nap folyamán a TTK-s/
IK-s hallgatói iroda előtt kötetlen beszélgetésre volt lehetőség itt tanuló külföldi
ösztöndíjasokkal.
A program második fele, ami a legtöbb hallgatóhoz eljutott, 9 meghívott
szervezet plusz az Erasmusos stand
volt az északi épületben a hallgatói
iroda előtt. A következő szervezetek
küldtek képviselőket, akik szóróanyagot osztottak és minden érdeklődő kér-

déseire válaszoltak: Fulbright, AEGEE,
AIESEC, CCUSA, Camp Leaders,
CSE Australia, IEC, Karrierközpont,
IAESTE. A felsorolt szervezetek eltérő
szolgáltatásokat nyújtanak, a Fulbright
ösztöndíjak angol nyelvterületen
való részképzéshez nyerhetőek el, az
AEGEE, AIESEC és IAESTE szakmai
tapasztalatszerzést és különböző csereprogramokat kínál, a CCUSA, Camp
Leaders, CSE Australia munkalehetőségeket kínál, az IEC külföldi egyetemekre való beiratkozásban tud segíteni,
míg a Karrierközpont a tanulmányok
elvégzése után tud sokat segíteni. Jelen
volt a Nemzetközi és Mobilitási Osztály
velünk együtt, mi főleg az Erasmus ösztöndíjjal kapcsolatban és általánosságban tudtunk segíteni az egyetem és a
hallgatók szemszögéből.
Mivel márciusban lehet majd várhatóan pályázni az Erasmusra, több
népszerűsítő program megszervezésre kerül még a határidő előtt. Köztük
található egy külön csak TTK-soknak
tartandó előadássorozat – kérlek, figyeljétek az információkat, és gyertek rá el
minél többen, akár most, akár később
szeretnétek pályázni. Aki esetleg szakmai gyakorlatra szeretne pályázni, nem
kell várnia tavaszig, folyamatosan lehet
akár most is leadni a pályázatot.
Lovász Tamás
Külügyi Biztos
ELTE TTK HÖK
kulbiz@ttkhok.elte.hu
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A mozgás szeretete

Sz. G.: Mit gondolsz, mennyire fontosak az ilyen események a hallgatók életében, mennyire motiválják őket mozgásra az
ilyen kezdeményezések?

ELTE-s hallgatókkal beszélgettünk
Két ELTE-s hallgatóval – Arató Csilla triatlonistával (TTK, Környezettan) és Kereszti Ádám kosárlabdázóval (PPK, Sportszervező)
– beszélgettem a sport szeretetéről a már megrendezésre került úszó
MEFOB-ról (Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság), és
az eljövendő ELTE Éjszakai Sportnap, Jeges Est, I. PIPU (Polythlon
Infopark Ultramaraton) sporteseményekről, ezeknek a fontosságáról
a hallgatói közéletben.
Elsőként Arató Csillával találkoztam, aki edzésről jött, sőt oda is tartott
és már reggel is részt vett egyen.
Székely Gellért: Szia Csilla. Hallottam, hogy nagyon keményen edzel, így
első kérdésem nem is az úszó MEFOB-ra
vonatkozna, hanem arra, hogy mik a terveid jövőre, mire készülsz?
Arató Csilla: A februári Thaibokszmérkőzésre. Első ilyen megmérettetésem lesz, még nem tudok semmi
mást hozzáfűzni, mert nemrég kezdtem a sportágat.
Sz. G.: Triatlonosként hogy jött a
Thai-boksz?
A. Cs.: Az önvédelem miatt. Azaz
például ha megyek az utcán, vagy
éppen edzek, akkor ne tudjanak bántalmazni. Miután belevágtam és megtetszett, azóta a versenyszellem nem
hagy nyugodni, így szeretném élesben
is kipróbálni magam, hogy lássam mit
tudok. A Thai-bokszmérkőzés mellett
szeretnék triatlonversenyeken is indulni, félmaratonokat és egy maratont is
terveztem, sőt az Ironmanen (3,8 km
úszás – 180 km kerékpár – 42,195 km
futás) is szeretném megint megmérettetni magam.
Sz. G.: Látom szép terveid vannak,
de ezeket biztos nem hasraütésre mondod,
hanem vannak hozzá felmutatható eredményeid is. Felsorolnál párat, amiket fontosnak tartasz?
A. Cs.: Először egy kisebb eredményt említenék, ami a családias
légköre miatt kedves számomra,
ez pedig a megyei triatlonverseny,
ami szinte háziversenynek tekinthető, hisz jórészt a csapattársaimmal
mérkőzöm, no meg a bonyhádiakkal. Említésre méltó még a Borvidék
Félmaraton, amelyet már háromszor teljesítettem, és nem csak a jó
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borok miatt, hanem mert a nehéz
pálya ellenére is őrületesen jó hangulatú verseny. Hogy pár komolyabb eredmény is álljon itt, 2007ben Debrecenben megnyertem az
aquatlon OB-t (Országos Bajnokság),
tavaly lefutottam az első maratonom
(42,195 km) 3 óra 59 perc alatt, most
nyáron pedig megcsináltam az első
Ironmanemet, ehhez 12 órára és 35
percre volt szükségem.
Sz. G.: Ilyen eredmények mellett biztosan nem kellett sokat gondolkodnod azon,
hogy idén is részt veszel az úszó MEFOBon, amit 2014. november 13-án rendeztek meg a Császár-Komjádi Béla Sportuszodában. Milyen érzés volt ott lenni,
egy medencében úszni a válogatottakkal
és összemérni velük magadat – versenyhelyzetben?
A. Cs.: Nagyon pozitív élmény
volt, bár megint felkészületlenül mentem. Jó volt látni a válogatottakat,
amúgy is szerettem volna megismerkedni velük élőben. Annak ellenére,
hogy általában ők vitték el az érmeket,
motivált, hogy alig voltak előrébb, illetve a többi – szintén nem válogatott –
résztvevővel komolyan megküzdöttem
minden számban, ahol elindultam.
A hangulatot emelte, hogy – miként a
többi jelenlévő egyetemről – az ELTEről is remek kis csapat gyűlt össze,
illetve a köreinkben is volt egy válogatott, Kapás Boglárka, ami még tovább
fokozta azt az érzést, hogy nem hiába
vagyunk itt, és nem hiába küzdünk.
Sz. G.: Nem volt lehangoló, hogy a
válogatott úszók érték el a legtöbb dobogós
helyezést?
A. Cs.: Nem. Szerintem az a fontos,
hogy mindenki magához mérje a teljesítményét. Szerintem én nagyon jól helytálltam – versenyszinten úszókhoz képest
ennyit tudtam kihozni magamból.

Sz. G.: Mit ajánlanál azoknak, akik
még nem voltak ilyen jellegű versenyen, de
érdekelné őket, vagy még nem is indultak
soha versenyen, de rendszeresen sportolnak?
A. Cs.: Mindenképp menjenek el,
hatalmas élmény, sok új ismerőst lehet
szerezni – na meg a válogatottak! – és
a csapatszellem is motiváló. Amikor
együtt izgul érted mindenki a partról,
és a végén együtt ugranak a nyakadba,
mindegy, hányadiknak csaptál a célba.
Sz. G.: Ajánlanád-e az effajta megmérettetéseket olyanoknak, akik nem, vagy
csak alig szoktak mozogni?
A. Cs.: Igen, épp a mozgás miatt.
Egészségesebbek lesznek. Sőt egy
edzésen jó kapcsolatok alakulnak ki,
erősödik a résztvevők csapatépítő
képessége is. Jöjjenek el a nyílt napokra, és ami tetszik oda kapcsolódjanak
be. Sőt, az ELTE Éjszakai Sportnap és
a Jeges Est 2014 is mind remek alkalom arra, hogy az ember kipróbálja
magát különböző sportágakban, igaz
utóbbin csak a korcsolyázásban – de
mindezt az edzéseknél lazább, bulizós keretek közt.
Sz. G.: Ha már itt tartunk, lesz egy
ilyen nagy kezdeményezés még a fent
említetteken kívül, kifejezetten futóknak
és a futást szeretőknek, ez pedig nem más,
mint az I. PIPU (I. Polythlon Infopark
Ultramaraton). Ezen részt vennél, elhoznád-e a barátaidat és úgy egyáltalán tetszik az ötlet?
A. Cs.: Annak ellenére, hogy nem
szeretem a több körös versenyeket,
mégis eljönnék – igaz csapatban, a
barátaimmal együtt. Örülök ennek a
kezdeményezésnek, mert a futás egy
alapvető sport, amelyet bárki űzhet,
semmi speciális képesség nem szükséges hozzá. Remélem megmozgatják a
Polythlonosok ezzel az ELTE-t.

A. Cs.: Szerintem nagyon fontosak, mert ilyenkor kicsit kiszabadulnak a mindennapokból, nem
kell egyedül elmenniük futni stb...
nagy a tömeg, sok az ismerős. Mintha hazamennél. Rengetegféle sport
van, amit amúgy nem próbálnának
ki maguktól, nem mennének el egy
edzésre. Az ilyen eseményeken mégiscsak nyíltabban, könnyebben próbálkoznak a számukra érdekesebb
sportággal.
Sz. G.: Köszönöm válaszaid, egészen
úgy érzem, hogy menten le kell mennem
edzeni. Remélem mások is tanulnak a pozitív hozzáállásodból, és bevállalják a mozgást, a sportolást, mert megéri.
A. Cs.: További szép napot neked is.
Közben megérkezett másik interjúalanyom is, a három ceruzán és két
ujján öt kosárlabdát pörgetni tudó
Kereszti Ádám.
Sz. G.: Helló Ádám. Te is edzésről
jöttél, méghozzá kosárlabda edzésről.
Azt hallottam, hogy tavaly részt
vettél már az úszó MEFOB-on,
ahogyan idén is, sőt, idén rátettél
egy lapáttal, elindultál a triatlon
MEFOB-on is. Kosarasként hogy
jött az úszás, pláne a triatlon?
Kereszti Ádám: A triatlon úgy jött, hogy itt
vagyok szakmai gyakorlaton
a Polythlonnál, és azt a feladatot kaptam, hogy a nyári
triatlon MEFOB-ra és a mostani – meg az előző – úszó
MEFOB-ra szervezzem össze
a csapatot. És ha már szervezőként ott vagyok, mért is ne
próbálnám ki?
Sz. G.: És élvezted? Hívnál-e másokat,
ajánlanád másoknak az úszást?
K. Á.: Természetesen. Mindenkinek ajánlom; azok számára, akik
rendszeresen sportolnak, csak kiegészítő sportként, akik meg nem sportolnak, azoknak azért, mert nem terheli
meg az ízületeket. Elérhető is, hiszen
uszoda majdnem minden kerületben
van. A sport maga jó kikapcsolódás,
sőt, szerintem ismerkedés szempontjából sem utolsó. Plusz az egyéb

egészségmegőrzési lehetőségek is jók
és könnyen elérhetők – szauna, wellness, ilyenek.
Sz. G.: Milyen élmény volt az úszó
MEFOB, együtt versenyezni a válogatottakkal?
K. Á.: Óriási élmény volt az
olimpikonokkal úszni, nagyon erős
motivációt jelentett, hogy ők is odatették magukat. Az idei egy mérföldkő is volt az ELTE szempontjából,
ugyanis most jött össze először elegendő ember az intézményi váltóra, amelyben kilencedikek lettünk.
Mint Csilla is mondta, nagyon jó kis
ELTE-s csapat jött össze, a verseny
minden percét élveztük.
Sz. G.: Visszatérve egy korábbi témához, a triatlont tudnád másoknak is ajánlani?
K. Á.: Persze, de azt főleg a kihívást szeretőknek. Először csináltam
idén ezt is, mint az úszást, de tetszett.
A három sport egészen másképpen
fáraszt el, ezért komoly teljesítőképességet igényel. Minden izmodat
megmozgatja. Nagyon élveztem a
versenyeket is, tényleg melegen ajánlom mindenkinek.

Sz. G.: Gondolom értesültél róla,
mint ELTE-s, hogy lesznek közéleti
sportesemények, mint az ELTE Éjszakai
Sportnap meg a Jeges Est 2014. Ezeken
részt vennél?
K. Á.: Persze. Az éjszakai sporton
biztosan itt is leszek, mert lesz kosár.
A Jeges Estről még nem hallottam, de
ajánlanám, mert ilyeneken mindig sok
az ELTE-s, jók a kiegészítő programok,
meg azért is mert sport. Sőt szinte kötelezővé is tenném, mert ezek tulajdonképpen sportos bulik.
Sz. G.: Van egy meglepetés hírem is,
lesz december 14-én egy Polythlonosok
által szervezett program, az I. PIPU, azaz
az I. Polythlon Infopark Ultramaraton. Ez
75 kilométer futás, azaz harminc kör az
Infoparkban. Ehhez csatlakoznál, akár a
barátaiddal is?
K. Á.: Voltam már az 5vös5-ön is,
ez is hasonlónak tűnik. Eljönnék szívesen, hoznám a barátaimat is, igaz,
többet kéne futnom valószínűleg,
mint öt kilométer, de szuper ötletnek
tűnik. Kell nyolc-tíz ember a csapatba, és simán jó. Bár hét is elég szerintem. Ráadásul ez – és a két korábban
említett esemény is – azért jó, mert
régi ELTE-sek illetve más karok hallgatói is jönnek, ami jó lehetőséget ad új ismeretségeket
szerezni.
Sz. G.: Fontosnak tartod, hogy
ilyen események legyenek, és ha
igen, miért?

Sz. G.: Vannak terveid jövőre ebben a
két sportágban?
K. Á.: Nem teljesen a sportágban, de van. Szeretném lefutni a
maratont. Nagyon sokan vannak,
akik szeretnék lefutni – mint én –,
azért, hogy elmondhassák: megcsinálták. Sőt, a kihívás sem utolsó. Ennek érdekében edzésekre is
eljárnék, mert kosarasként a rövid
futásokra specializálódtam, így azért
komoly felkészülést igényel eme cél
megvalósítása a számomra.

K. Á.: Szerintem ezekben a
lényeg tényleg az, hogy együtt
vagyunk ELTE-sek, vagy akár
nagyobb csoportra bontva
hallgatók. Ilyenkor mindenki felszabadultabb, de közben
meg mozog, tehát olyat csinál,
ami hasznos is, na meg persze,
mint már mondtam párszor, de
megint megemlíteném, ilyenkor tényleg
könnyebb ismerkedni is.
Sz. G.: Köszönöm Ádám, hogy itt voltál és válaszoltál a kérdéseimre, remélem
a te példád is követőkre talál, mert abban
biztosan egyetértünk, hogy az ilyen események rendkívül jók és hasznosak, mert
– ahogy nagyon találóan leírtad – ezek
sportos bulik.
K. Á.: Köszönöm szépen én is,
örülök, hogy elmondhattam a gondolataimat.
Székely Gellért

TétékásNyúz

9

Régi Nyúzok szabadon elvihetők!

Hiányzó lapszámok
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i Dr. Jánosi Imrének,
Ezúton szeretném megköszönn
további (egyelőre száPolonkai Bálintnak, valamint egy
akik már az előző számomra ismeretlen) személynek,
gálva hoztak be nekünk
mokban megjelent hirdetésre rea
járulva ahhoz, hogy az
saját gyűjteményükből hozzá
láthatóvá redukálódjon.
egész oldalt elfoglaló lista a most

Kedves olvasók! Talán néhányan összefuto
ttatok valami véletlen folytán a Záró Küld
öttgyűlésre írt beszámolómmal, talán nem, de a lényeget szeretném
ide is leírni:
A Tétékás Nyúz papíros archívuma rend
ezésen esett (esik) át, és a felesleges, rége
bbi számoktól könnyes búcsút
fogunk venni.
Ha magad is teszel el a Nyúz-okból, van
egy szám ami érdekel, esetleg csak nosz
talgiáznál 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 félévfolya
mot már kiválogattam, de valószínűleg
az újság megjelenéséig további
újsághalmok fognak emelkedni a halib
an.
Amennyiben konkrét elképzelésed van,
mely számra vadászol vagy csak rand
om szeretnél egy-egy régebbi
újsághoz hozzájutni, esetleg csak néze
lődnél kicsit, keress bátran engem (e-mailbe
n,
fogadóórában) vagy az irodavezetőt, szíve
sen
segítünk a válogatásban.
Természetesen ha váratlanul betoppansz,
lehet hogy akkor is tudnak segíteni az irodá
ban
tartózkodók! Kellemes nosztalgiázást! Azér
t ez
mégis jobb, mint egy pdf-et görgetni, nem
? :)
Saáry Ákos
a Tétékás Nyúz főszerkesztője

A főváros és az ELTE
egy elsőéves földrajzos hallgató szemével

Az első év minden egyetemista számára meghatározó élményeket ad, új környzet, új barátok,
de az, hogy mindezt a másik szemével lássuk, nem minden nap adatik meg.
Pécsi Linda elsőéves földrajz BSc szakos hallgató fotókiállítására invitálunk minden kedves
érdeklődőt, melynek témája Budapest, a TTK és a 29. ELTE TTK Geo-Bio gólyatábor, Bódvarákó.
A kiállítást rendezi: Hatvani István Gábor
A fotókat készítette: Pécsi Linda
Támogatók: ELTE TTK HÖK
ELTE Hallgatói Alapítvány
Időpont: december 02. – december 12.
Helyszín: ELTE TTK Északi tömb, Nyugati foyer, a
hallgatói ügyfélfogadó térrel szemben, a részecskegyorsító
mellett. 				
Érdemes megnézni!

KultúrNyúz a
láthatáron!
[...] A fenébe – gondolta Srác – hogyhogy
nem
működik Neptun? Ilyen még soha nem
történt vele.
Igaz, még csak három hete koptatta az egye
tem padjait,
de bátyjai is ide jártak, és az évek során sok
történetet
hallott a Neptun megbízhatóságáról.
„Igen” – mesélték sokszor – „a Tanulmán
yi osztályon időnként van egy kis torlódás, de
ha valami
stabilan működik, akkor az az elektronikus
tanulmányi
rendszer.”
Idegesen kapta elő az átlátszó üvegtáblá
t, amit
beiratkozáskor kapott. Az első érintésére életr
e kelt, pár
pillanattal később pedig már át is tükrözte
a megkezdett
folyamatot az asztali konzolról. Azonban a
kézi interfész
sem tudott csatlakozni...
[...]
A liftajtók halkan szisszentek a helyükre, az
acéldoboz finoman gyorsulva kezdte meg útját a
-50. emeletre,
ahol Srác lakott 250 hallgatótársával együ
tt. Unta az
utazást, elvett 12,75 másodpercet az életé
ből. Közben
nem tudta kiverni a fejéből a hibaüzen
etet. Hallott
pletykákat arról, hogy évtizedekkel korábban
még nem
volt teljesen megbízható a rendszer (sőt,
a használhatatlanság határát súrolta – alulról),
de az utóbbi
években ilyen egyszer sem fordult elő. A
lift megállt.
Elgondolkodva lépett ki a mesterséges napf
ényben fürdő
folyosóra. [...]
Januárban hosszú kihagyás után ismé
t megjelenik a Tétékás Nyúz kulturális külö
nszáma.
Ha van bármilyen novellád vagy versed,
amit lenne kedved megosztani hallgatótársaid
dal, küldd el
nekünk a foszerkeszto@ttkhok.elte.hu e-ma
il címre,
és mi megjelentetjük! Ha kíváncsi vagy
a formai
követelményekre és lehetőségekre, vedd
fel velem
a kapcsolatot a feni e-mail címen, vagy
keress meg
fogadóórámban. Írjunk egy Nyúz-t közö
sen!
Saáry Ákos
a Tétékás Nyúz főszerkesztője

Csatlakozz a szerkesztőséghez!

Az egyetemi élet során elkerülhetetlen,
hogy valamilyen szinten megtanuljuk
kifejezni magunkat, tudjuk, hogyan kell
dóhoz vagy akár a diplomamunkáho
kutatást végezni, anyagot gyűjteni egy
z. Ha nincs még gyakorlatod ebben,
beadancsatlakozz hozzánk cikkíróként, ahol
csapat segít abban, hogy legközelebb
a
tége
d
érde
klő témáról írhatsz, ráadásul egy gyak
még jobb teljesítményt nyújthass.
orlott
Az egyetem folyosóin sétálva gyakran
láthatsz a falakra kifeszített poszterek
et, amelyek különböző tudományos kuta
egy ilyen összeállítása a Word képesség
tásokat mutatnak be. Mondanom sem
eit általában meghaladja. Ha érdekel
kell, hogy
egy komolyabb program kezelése, nálu
Ezenfelül természetesen szükségünk
nk
meg
tanulhatod, ráadásul teljesen ingyen.
van olyan emberekre is, akik kiváló hely
esírásukkal emelkednek ki a tömegbő
barátaik elgépeléseit, helyesírási hibá
l, illetve akik hajlamosak folyamatosan
it. Jelentkezz olvasószerkesztőnek!
kijavítani
Amennyiben felkeltettem az érdeklőd
ésed, keress meg személyesen (Fogadóó
ra: hétfő 12:00–14:00, Déli Hali (D 00-7
bármilyen kérdésre szívesen válaszol
32) vagy e-mailben (foszerkeszto@ttkho
ok.
k.elte.hu),
Remélem hamarosan találkozunk!														
Saáry Ákos
a Tétékás Nyúz főszerkesztője
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Tudósítás

Természet-Tudomány-Technika

Darwin óriásainak vállán

Só-biznisz

Tudósítás a Biológia TDK-ról

Ugyanaz az anyag, eltérő árak

Huszonnégyezer óra. Hozzávetőlegesen ennyi befektetett munka
esszenciális eredményeit hozta el nekünk hatvan biológus kutatópalánta a múlt szombati Biológus Tudományos Diákköri Konferenciára (BTDK), az ELTE Lágymányosi Campusára. Ők már óriások vállán
állnak, ezért látnak egyre messzebbre.

Kősó, konyhasó, tengeri só, „hegyi” só és még jó pár elnevezés.
Az étkezésül szolgáló NaCl-ot is begyűrte a fogyasztói társadalom.
A csomagolás, a szín, a származáshoz kötődő hangzatos történetek
sokkal nagyobb különbségeket sejtetnek só és só között, mint ahogyan a valóságban van.

Vegyünk átlagban heti 2x4 labormunkára fordított órát, adjunk hozzá
2 óra irodalmazást, szórjuk meg egy
leheletnyi angol nyelvgyakorlással,
majd kevergessük lassú tűzön legkevesebb egy évig és várjunk türelmesen,
hogy végre megehessük, amit főztünk.
Vajon hány biológus hallgató fejében fordul meg kávéillatú éjszakák
áttanulása közben, hogy a rendszertan, terméstípusok vagy genetikai
útvonalak mellett helyet lehet szorítani a memóriában olyasminek is, ami
nem a kötelező követelmények része?
Mindezt beszorítva a rendelkezésünkre álló napi 24 órába…
Nagy örömünkre nem is keveseknek: idén több mint 60 diák dolgozott
a fenti recept szerint, hiszen november
22-én, a magyar tudomány ünnepének
nyomában, egyetemünkön ismételten
megrendezésre került a Biológus Tudományos Diákköri Konferencia, melynek
keretein belül hét szekcióban több mint
60 diák mutatta be a közelmúltban végzett tudományos tevékenységének eredményét, ezzel képviselve a kutatóintézetek apraját és nagyját. Ahogyan már a
Nyúz múlt heti számában olvashattátok,
idén első alkalommal a konferenciát kísérőrendezvényként Karrier- és Állásbörze
is kiegészítette. Itt az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek, a Földművelésügyi Minisztérium Természetmegőrzési
Főosztálya, az ELTE Nemzetközi Képzési és Mobilitási Osztálya, valamint a
Dr. Bubo Science Job igyekeztek bemutatni a biológus hallgatói közösség lelkes
vagy kevésbé motivált, céltudatos vagy
csak éppen arra csellengő, elszánt vagy
bizonytalan tagjainak, hogy milyen területen és hogyan hasznosíthatják majd
diplomájukat. Akinek a kiállítók standjai
nem elégítették volna ki minden kívánságát, az egy extra pultnál találhatott
információt a különböző európai kutatóintézetek doktori programjairól, nyári és
téli egyetemeiről, laborok PhD és posztdoktori hirdetéseiről.

A köznapi használatban só, az
ásványtanban kősó illetve halit.
A kiskereskedelemben általában
40 forinttól 1000-2000 forintig találjuk kilogrammonkénti árát. A kínálat az olcsó belarusz importtól a legdrágább, távoli országokból érkező
egzotikus sókig terjed. Ezenfelül az
áruházakban vagy az online terméklistákon különböző méretekben és
színekben kaphatók sókristályok.
Az iparilag előállított és a piacra
kerülő só szinte biztosan tengeri eredetű, de vulkánok kigőzölgése során
is képződhet, valamint bizonyos növények is termelik. A különbség az idő.
A legrégebbi sótelepek több mint 400
millió éve keletkeztek, általában a
világtengertől elzárt, bepárlódó víztömegek kiszáradása révén. Ezek ma
többnyire el vannak temetve, így ha
kitermelésre alkalmasak, hozzáférésükhöz bányászatra van szükség.
Ezt nevezik általánosságban kősónak. Ha a kősót az eredeti formájában hasznosítják, az elnevezése
a felhasználástól függően lehet
ipari, vagy útszóró só. A kősó
képződési körülményeiből adódóan egyéb ásványi sókkal együtt
fordul elő, amelyektől szürke színűvé válhat. Az eladhatóság érdekében ezektől megtisztítják, az így
kapott nagy tisztaságú NaCl neve
a finomított só. A világ olyan területein, ahol a talaj – így a táplálék
is – jódszegény, a sót jódozzák, így
megelőzve a jódhiányból kialakuló betegségeket. Magyarországon
a lakosság több mint háromnegyede
jódszegény területen él.
Bizonyos tengerpartokon napjainkban is ipari mennyiségben állítanak elő sót. A művelet lényege, hogy
a tengervíz mesterséges elzárásával
és elpárologtatásával nyerik ki annak
sótartalmát. Az ilyen eredetű, tengervízből lepárolt sót a kereskedelmi
forgalomban tengeri sónak nevezik.
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Mindig kellemes egy ilyen rendezvénnyel sodródni, hiszen itt egy olyan
közösségbe csöppenhetünk, ahol legkevésbé sem gáz szorgalmasnak, igyekvőnek lenni, ahol csak kapkodod a fejed
jobbra-balra, hogy milyen kivételes emberekkel vagy nap mint nap körülvéve és ezt
milyen jól titkolják, mert fegyelmezettek
és szerények. Ahol a tanárok is tanulnak a
diákoktól. Ahol talán a közönségnek nem
a hallottak információtartalma a legértékesebb, hiszen az előadásokból legtöbben
nem sokat értünk, elvégre nem láthatunk
bele a feldolgozott témák apró szegmenseibe. A legszakavatottabbak kisujjában
sem lehet benne az összes kutatóintézet
összes kutatási területe, terminológiája és
legfrissebb eredményei. A legfontosabb
az a tenni akarás és lelkesedés, amivel
legbelül mindenki távozik a helyszínről.
A motiváltság, ami abból fakad, hogy
ezúttal a velünk egy padban ülő diákok
állnak a katedra másik oldalán és ezzel
elérhetővé, emberközelivé, talán vonzóvá is teszik a kutatómunkát. Ha pedig
egy előadás szakmailag is megtalál bennünket, akkor nagyobb a valószínűsége
annak, hogy ez a lelkesedés nem csak a
pillanat varázsáig tart majd.

Ha úgy érzed, hogy most Benned is éppen így mocorog valami a
látottak/hallottak vagy a most olvasottak alapján, akkor csak biztatni tudlak: böngészd a tanszékek faliújságjait,
kukkants be a lent feltüntetett weboldalak valamelyikére (vagy mindegyikére), bújj könyveket, olvass a témák
után! Ragadj tollat és jelöld be azokat az időintervallumokat, amelyeket
labormunkára tudsz szánni, írj motivációs levelet, önéletrajzot, aztán keresd
meg az illetékeseket, hogy tájékozódj
a további feltételekről. Az emberek
általában pozitívan reagálnak az ilyen
jellegű megkeresésekre, hiszen kincs az
a lelkes diák, aki komolyan meg tudja
fogni a munka végét és tehetsége is van
a kutatáshoz.
Keressétek meg Ti is az óriásotokat, pattanjatok a vállára, hogy minél
messzebbre láthassatok!
A idei díjazottaknak és résztvevőknek gratulálok!
Reéb Zsófi

A fent ígért honlapok a jelenlegi szakmánkba vágó legjobb és aktuális
képzésekkel, álláslehetőségekkel, karriertanácsokkal, tudományos-ismeretterjesztő programokkal:
Biológus Tudományos Diákköri Konferencia (BTDK) honlapja: http://btdk.elte.hu
(itt megtalálható a díjazottak névsora, az idei nevezett munkák kivonata és
egyéb eseményhez köthető információk)
Dr. Bubo Science Job oldala: https://www.facebook.com/Dr.BuboScienceJob
(a fórum, mely a természet- és élettudományok területén gyűjti össze az elhelyezkedési lehetőségeket)
ELTE Biológus ALUMNI Karriernap: https://www.facebook.com/karriernap
(Tehetséggondozás, karriertanácsok, programok és érdekességek fiatal biológusoktól leendő biológusoknak)
Kritikus Biomassza blog: http://criticalbiomass.blog.hu
(Egy „szívünk csücske” tudományos ismeretterjesztő blog)
Hírek az élettudományokban: http://www.mrns.hu
ELTE Karrierközpont: http://karrierkozpont.elte.hu
(Professzionális felkészítés a diploma utáni szakmai pályára, a tudatos karrierépítésre és segítség az ELTE-s diplomád versenyképességének növeléséhez)

A finomított tengeri sót ipari mosás
után a telített sós léből újra kristályosítják, centrifugálják, szárítják.
Számos ilyen termék esetében a
médiában gyakorta felbukkan, hogy
egészségesebb a kősónál.
A konyhasó a legismertebb, a
háztartásokban legtöbbet használt
sófajta. Apró szemcséjű, kősóból
vagy tengeri sóból állítják elő. Őrlés
után kémiai tisztítás, finomítás során
lesz fehér színű. A sószemcsék összetapadásának megelőzésére adalékanyagokat (pl. kalcium-karbonát,
magnézium-karbonát) adnak hozzá.
Az úgynevezett folyadékáramlásos
bányászat során kinyert telített sólé
feldolgozása alatt hasonló tisztítási
folyamatokon esik át – így állítják
elő a vákuum sót. A kóser só adalékanyag-mentes. Húsok vértelenítésére
és konzerválásra használják.

Kémiailag azonban minimális a
különbség az egyes sófajták között.
Mindegyik 93-99,9% nátrium-kloridot tartalmaz. A maradék 0,1-7%
a kősó anyagszerkezetébe beépülő egyéb nehezen oldódó kálium-,
magnézium- és vasionokból áll (ez
a már említett útszóró só vagy a tengeri só esetében akár 5-7% is lehet,
szemben a finomított sóval, amely
közel 100%-os tisztaságú). Látható

tehát, hogy ezek az alkotórészek az
egészség szempontjából jelentéktelen arányban vannak jelen még a
tengeri sóban is. Az üzlet azonban
üzlet: a gyártók és a kereskedők igyekeznek trükközni. A „sók királynőjének” nevezett ibizai sóban állítólag 80 különböző ásványi anyag és
nyomelem van, viszont laborvizsgálatokon mindössze ezeknek töredéke
volt kimutatható. A nepáli eredetű,
rózsaszín himalájai só jellegzetes színét a benne található vas-hidroxidtól
kapja. A vas további megjelenése a
kristályrácsokban változatos színt
adhat az eredeti, színtelen kristályoknak (pl. sárga, barna, fekete). A kék
színű só a magas nyomás miatt megváltozott struktúra optikai fénytörésének köszönheti színét (szabad
nátriumionok az ionrácsban). Elszíneződéseket okozhatnak még a kristályrácsba beépülő egyéb ásványzárványok valamint rácshibák. Mivel
a természetben ezek ritkaságnak
számítanak, egyes márkákat színezőanyaggal kezelnek. Németországban végzett vizsgálatok során
a „tiszta, természetes” kék sóként
hirdetett termékekben mesterséges
színezőanyagot találtak. Természetesen az utóbbi sók ára magasabb, akár
ötvenszer, százszor is többe kerülnek,
mint kisebb reklámértékű társaik.
Ha mindez nem volna elég, kapható füstölt só is (különféle eredetű só, többféle füstölési eljárás),
amely különleges ízélményt kínál
250 grammonként potom 7-800
forintért. Általában kiegészítő
fűszerezésként, valamint dekoráció gyanánt alkalmazzák.
A gyártók mindent megtesznek, hogy ízre, külsőre és hatás
szempontjából az egyes sók közötti
különbségeket markánssá tegyék,
hisz ki ne áldozna többet az egészségéért vagy valami különlegességért? Holott gyakorlatilag nincs
különbség közöttük, azon túl, hogy
a színük vonzó, a hozzájuk kapcsolódó hangzatos leírások pedig tovább
növelik a vásárlók rokonszenvét.
A különlegesebbnél különlegesebb sóféleségek vásárlásával voltaképp csak a kereskedők járnak jól.
Egyetlen érdemi nyomelem van a sóban,
amelynek egészségügyi szerepe lehet –
ez pedig a jód, viszont az önmagában
nem drágítja meg a terméket.
Polonkai Bálint
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Train à Grande Vitesse
A francia nagysebességű vasút
Európában – sőt, a japán Sinkanszent leszámítva az egész világon
– az első nagysebességű vonatok Franciaországban indultak útjukra
Train à Grande Vitesse, rövidítve TGV elnevezéssel.
A megfelelő gyorsvasúti technológia kifejlesztése több évtizedig tartó
kísérletezésbe telt. Ezek közül külön
érdekességnek számít a légpárnán
lebegő Aérotrain 400 km/óránál is
nagyobb sebességrekordja még az
1970-es évekből, vagy a TGV 001-es
helikopterre gyártott gázturbinával
felszerelt prototípusa. A kísérletek
eredményeképp, 1981-ben megnyílt
az első, Párizst Lyonnal összekötő
vonal. Jelenleg a TGV-hálózaton elérhető maximális sebesség 320 km/óra
körül mozog, de néhány évvel ezelőtt
– tesztkörülmények között – sikerült
felállítani egy még most is élő 574,8
km/órás rekordot.
A technológia működése a hagyományosnak mondható villanymeghajtásra alapoz, de annál fejlettebb
megoldásokkal: például a járművek
kedvező aerodinamikai kialakításával vagy a saját, nagy sebességre alkalmas útpályák létesítésével.
A szerelvényeket a budapesti 2-es és
4-es metróvonalak járműveit is gyártó
Alstom vállalat építi. Jelenleg a leginkább keresett modell a TGV Duplex,
amely már kétszintű utastérrel és
mintegy 500 fős kapacitással rendelkezik (a legforgalmasabb szakaszokon, mint például Párizs és Marseille
között gyakori, hogy két szerelvényt
összekapcsolnak, így egyszerre akár
ezer személy utazása is lehetségessé válik). Az utasok védelmében a
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kocsikba bekerült több gyűrődő és
energiaelnyelő zóna, továbbá a csuklós rendszerű, úgymond félig merev
szerelvényeknek köszönhetően a
vonategységek még kisiklás esetén is
megmaradnak ugyanazon a nyomvonalon. Ez magyarázza azt, hogy a legtöbb TGV-t érintő balesetnek szerencsés a kimenetele, amit jól mutat egy
1993-ban, 290 km/óra feletti sebességnél bekövetkezett kisiklás, ahol
mindösszesen egy ember szenvedett
könnyebb sérüléseket.
Franciaországban a nagysebességű közlekedésre alkalmas vonalak
hossza napjainkban meghaladja a
2000 kilométert. A TGV-szerelvényeknek megvan az a speciális tulajdonságuk, hogy a hagyományos szakaszokon is képesek közlekedni – igaz
alacsonyabb sebességgel. A legfontosabb irányokat említve összeköttetés
épült Párizs és a legnagyobb belföldi
agglomerációk között, vagy – jórészt
az utóbbi két évtized nagyléptékű fejlesztései révén – olyan külföldi nagyvárosokkal, mint London, Brüsszel
és Barcelona (viszonyítási alapként:
a Katalóniába való eljutáshoz csupán
hat és fél órára van szükség). A fejlesztés ugyanakkor folytatódik, így a
következő években több száz kilométerrel bővül majd a hálózat.
Ellentmondásosnak tűnhet, hogy
Franciaországban viszonylag alacsony
a népsűrűség, de a vasúti közlekedés

mégis a legfejlettebbek között van.
Ennek magyarázata az egyes országrészek egymástól való nagy távolságában keresendő. Az egyik elsődleges
cél már a tervezési időszakban is a
belföldi periférikus térségek legfejlettebb városokkal történő összekötése
volt. Ilyen például az Atlanti-óceán és a
Francia-középhegység térségében fekvő gazdaságilag elmaradottabb területek kapcsolatainak erősítése a technológiai és kereskedelmi fellegvárakkal
(utóbbiak közé tartozik az űrkutatási
központjáról is nevezetes Toulouse
vagy a jelentős forgalmú kikötővel rendelkező Bordeaux). Hasonlóan fontos
az Unió által a kontinensre kijelölt ún.
Transzeurópai Közlekedési Hálózat
Franciaországon áthaladó folyosóinak kiépítése, ezért a nagysebességű
vasút fejlesztése többek közt a kontinens országaival való közlekedési kapcsolat megerősítését szolgálja.
Utóbbinak előfeltétele a fejlett infrastruktúra kiépítése a szomszédos
országokban is. Csak a legjelentősebbeket említve, ezek közé tartozik a spanyol AVE (Alta Velocidad Española),
a német ICE (InterCityExpress) és a
nemzetközi együttműködés eredményeként megalakult belga-franciaholland-német Thalys TGV-vel összefonódó hálózata.
A nagysebességű vonatoknak
további előnye, hogy a légi közlekedéssel szemben versenyképesek.
400-500 kilométeres távolságon
a repülőgépeknél jóval kevesebb
energiát fogyasztanak, ezért a környezetvédelmi elvárások teljesítése
mellett az utazások ára is jelentősen olcsóbbá válik. A TGV közvetlen funkciói jelenleg kimerülnek a
postai szolgáltatásban és a távolsági
személyszállításban. Ennek ellenére
ezen nem feltétlen kell változtatni,
mivel a tehervagonok lassúsága csak
korlátozná az előbb már említett legfontosabb célt, az utasok egyik pontból a másikba való minél gyorsabb
eljuttatását.
Az utazóközönség összetételét
tekintve az indulást követő évtizedekben többségében üzletemberek
vették igénybe a szolgáltatást, de
mára a jegyek megfizethetővé váltak szinte mindenki számára, így a
TGV a francia és egyben az európai
közlekedési hálózat szerves részévé
válhatott.
Uhljár Péter
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A koffeinről – kezdőknek és haladóknak
Ébredés után, reggelihez, cukorral vagy anélkül, habosan vagy
feketén; mindegy, hol és hogyan, csak kávé legyen – gondoljuk
sokan, miközben átszellemült arckifejezéssel szívjuk magunkba
a frissen főtt ínyencség illatát. Sokan a teára esküsznek: egészségesebb, változatosabb, mondják ők, és angolokat megszégyenítő
mennyiségben döntik magukba az italt.
Bár sokan vannak, akik azért kávéznak, mert nemes egyszerűséggel szeretik,
többségünknek mégsem ezért a kávéfőzőnk az egyik első gondolatunk ébredés
után. A rendszeres kávéfogyasztás hatására egy idő után úgy érezhetjük,
nem tudjuk elkezdeni napunkat
egy bögre jó erős fekete nélkül.
Ha sokáig kell ébren maradnunk vagy jobban szeretnénk
koncentrálni, automatikusan
valami koffein-tartalmú folyadék után nézünk. Tudjuk-e
azonban, mi is ez a „csodaszer”?

Mennyi az annyi?
A koffein, kevésbé ismert nevén a
1,3,7-trimetil-xantin egy purinvázas
alkaloid, több növényben is megtalálható – általuk jut el hozzánk is. Egyik
legismertebb forrása a kávébab, amely
fogyasztható önmagában, csokoládéba
forgatva és újabban kapszula formájában
is, de leginkább pörkölt, őrölt változatával találkozunk – illetve a belőle készült
sötét, karakteres ízű itallal, a kávéval.
Egy adag kávé – típusától függően –
40-180 mg koffeint tartalmaz. Egy egészséges felnőtt számára az egy napra jutó
maximális koffein-mennyiség nagyjából
300 mg, tehát két-három csésze kávé elfogyasztása még nem káros az egészségre.
Jellegzetessége, hogy fogyasztása után
viszonylag hamar jelentkezik „élénkítő”
hatása – ez annak köszönhető, hogy a
benne a koffein klorogénsavhoz kötve
található meg. Ez a laza kötés a gyomorsav hatására felbomlik, a koffein már itt
felszívódik, így hatása gyors, „lökésszerű”, ennek is köszönhető segítsége a reggeli készülődés során.
Másik közismert koffein-forrásunk
a tea, mely a teacserje szárított leveleiből és rügyeiből készült főzet. A kávéval ellentétben a benne található koffein
csersavhoz kötötten fordul elő, amely
csak a bélben szívódik fel, lassabban,
fokozatosabban, így biztosítva tartósabb

hatását. Egy csésze zöld tea átlagosan
25-40, míg a fekete tea 40-90 mg koffeint
tartalmaz, ezért biztonságosan fogyaszthatóak akár nagyobb mennyiségben is.
Emellett a tea magas antioxidáns-tartalma miatt eredményesen gátolja a
szervezetünkben képződő szabadgyökök káros hatásait.
A két ital kiválóan kiegészíti egymást. Egy kis
trükk a vizsgaidőszakra:
kezdd egy adag kávéval,
majd kortyolgass teát (lehetőleg koffein-tartalmút, ha
célod is van a fogyasztásával), így
biztos, hogy tovább fogod bírni a fájdalmasan hosszú tanulási időszakokat.
Talán nem nagy titok, hogy a kakaóbab sem koffeinmentes. Egy pohár kakaóban nagyjából 4 mg koffein van, egy
tábla csokoládéban pedig 20-30 mg –
igaz, ehhez jó minőségű, magas kakaótartalmú csokira van szükségünk.
Nem szabad megfeledkeznünk az
energiaitalokról sem, amelyeknek széles választéka vár minket az üzletekben.
A különös ízesítésű, szénsavas italok márkától függően 40-100 mg koffeinnel tudnak felpörgetni minket (dobozonként).
Végül – de nem utolsó sorban –
említésre méltó még a fiatalok által
kedvelt, de annál károsabb kóla,
amelynek 100 millilitere 9-10 mg koffeint tartalmaz (nem is beszélve a rengeteg felesleges és káros cukorról).

A jótékony hatások… és az
árnyoldalak
A koffein fokozza a teljesítményt,
javítja a koncentrációképességet és a közérzetet, csökkenti a reakcióidőt, elősegíti
a gyorsabb, tisztább gondolkodást, elfedi
a fizikai és szellemi fáradtság tüneteit.
Serkenti az emésztést, adrenalint szabadít fel a mellékveséből, illetve vízhajtó
hatású, ezért érdemes mellette sok folyadékot inni. Érösszehúzó hatása miatt
előszeretettel alkalmazzák különböző

fájdalomcsillapító gyógyszerekben – egy
kínzó migrén esetén kifejezetten nagy
segítséget jelent. Közvetlenül a központi
idegrendszerre hat, ugyanis blokkolja az
agy adenozin-specifikus receptorait – az
adenozin pedig a szervezet „fáradtságjelző” vegyülete. Csak tévhit, hogy emeli a
vérnyomást, bár tény, hogy növeli a szívfrekvenciát és az összehúzódások erősségét. Összességében ez a kis vegyület
mindent megtesz azért, hogy frissebbnek
érezzük magunkat fogyasztása után.
Egy ideig.
A koffein ugyanis függőséget
okozhat. Rendszeres fogyasztása esetén elég csak egyszer kihagyni a napi
adagot, és máris erős fejfájás, ingerlékenység, remegés jelentkezhet. Szerencsére a napi bevitel fokozatos csökkentésével, enyhébb esetben pár koffeinmentes nappal a függőség pár hét alatt
kezelhető.
Másik kellemetlen mellékhatása, hogy túlzott fogyasztása (napi 600
mg felett) mérgezéshez vezet – 5-10
grammja pedig egyenesen halálos.
A koffeinmérgezés tünetei leginkább az
emésztőrendszerhez köthetőek: hányinger, émelygés, gyomorfájdalom. Erős
remegést, szapora szívverést, szorongást, akár pánikrohamot is okozhat.
Ha mérgezés gyanúja áll fenn, igyekezzünk megnyugtatni az érintettet, itassuk
vízzel, próbáljuk lassú, mély légzésre
bíztatni. Nagyon súlyos esetben néha
elkerülhetetlen orvoshoz fordulni.
Az emberek koffeinérzékenysége azonban nagyon eltérő. Van, aki
naponta több bögre kávét is meg tud
inni, mégsem lesz tőle semmi baja, de
egyesek számára egy erősebb tea is
rosszullétet okozhat.
A közelgő vizsgaidőszakra való
tekintettel senkit sem beszélnék rá napi
koffeinbevitelének csökkentésére – de
legyetek tekintettel a figyelmeztető
jelekre, és ne essetek túlzásba.
Polyák Katalin
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Helyvektor & Kritika
Romkocsma a város szélén
Fasor Eszpresszó
Ha szereted a romkocsma hangulatot, ám eleged van a külföldiek seregéből, vagy csak szimplán meguntad már a Szimplát,
látogass el egyszer a Szilágyi Erzsébet fasorba. Itt vár a Fasor
Eszpresszó Traubival és minden más jóval. Például egy galaktikus robottámadással.
A helyet a Széll Kálmán tér felől
érdemes megközelíteni. Innét sétálva
pár perc alatt odaérünk, de a lustábbak
felszállhatnak a 61-es vagy az 59-es
villamosra, ezekkel a Nyúl utcáig kell
utazni. Aki a belvárosból érkezik, az az
5-ös buszra szálljon fel. Választhatjuk
akár a bringázást is, ugyanis bicikli út
vezet a helyig, aminek saját bringatárolója is van.
A berendezés nekem talán azért
tetszik különösen, mert ez volt a legelső romkocsma hangulatú vendéglátóipari egység, amivel megismerkedtem.
Már kívülről látszik, hogy belépve itt
valami különlegesre kell számítani: az
egyik ablakon régi kazettákból álló,
a másikon söröskupakokból készült
„függöny” lóg. A sört patinás sörcsapból csapolják.
A benti tér két szintre oszlik,
azon belül is több szobára. Mi abban
foglaltunk helyet, ahol a falon a már
említett galaktikus robottámadás képe

Visszafelé világ
Két hete, a kizárólag online megjelenő számunkban már írtam egy Philip
K. Dick regényről, akkor az Ubik volt
terítéken. Ezúttal egy másik könyvéről
szeretnék pár szót ejteni, ami legalább
annyira tetszett, mint az előző.
Dick könyvei azért jók, mert
több szinten ragadják meg az embert.
Ott van a történet, ami izgalmas, csavaros,
elszállt (ha fogalmazhatok így) és egyedi. De ha sikerül becsuknunk a könyvet,
továbbra is az általa gerjesztett gondolatokon fogunk rágódni. Emellett teológiai,
fizikai kérdéseket feszeget, aminél több
szerintem nem kell egy jó könyvhöz.
Jelen történet egy egyszerű, mégis hihetetlenül gondolatébresztő alapkoncepcióra épül: mi lenne, ha hirtelen
elkezdene visszafelé telni az idő. A feltevés, ha belegondolunk eszméletlenül
abszurd: kisbabák már nem születnek,
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látható repülő csészealjakkal, villámokkal és menekülő emberekkel.
A legtöbb szoba hasonlóan bonyolult
falfestményekkel van kidekorálva.
Megérkezésünk után hosszasan gondolkodtunk rajta, hogy a szobában
található két kiállított gépezet közül
melyik kávéfőző és melyik fagyigép,
vagy esetleg egyik sem… Engem hos�szasan lekötött egy 1969-es Nők Lapja
példány, amit a polcon találtam sok
öregszülöttek kerülnek a kórházakba,
akiket erre specializálódott cégek kutatnak fel a világ temetőiben, hogy aztán
élő rokonaikhoz, vagy ha nincsenek,
akkor egy otthonba vagy egy örökbefogadóhoz kerüljenek. Ezenkívül rengeteg érdekességet említ a könyv, például
a gyerekké „visszafiatalodott” felnőttek
életének végéről (mindenki tudja a valóságban hogyan kezdődik, fordítsátok
meg a folyamatot), de megtudunk részleteket olyan mindennapos dolgokról is
a megváltozott feltételek között, mint a
táplálkozás vagy a cigarettázás.

Cooltér & Négyeshatos
más társával együtt. Ebben például a
nők jogosítványszerzési lehetőségeit boncolgatták. Ugyanezen a polcon
voltak kazettás dobozok, bár kazetták nélkül… hiszen azok már tudjuk,
hogy hová kerültek.
Az emeleten egy csocsóversenyre is kihívhatjuk barátainkat, vagy ha
máshoz támad kedvünk, még biliárdasztal is vár minket.
Én legutóbbi ottlétemkor egy
csapolt barna sört ittam, ami nagyon
finom volt, de a kínálatban szerepelt
forralt bor is, vagy ihattunk volna akár
Traubisodát, Márka meggyet vagy Jaffa
szörpöt is, de a maci fröccs receptjét
sem kell itt senkinek sem elmagyaráznunk. Az árak sem annyira vészesek,
mint a hetedik kerületben fellelhető
hasonló stílusú helyeken.
Nem csak a bútorok másik generációsak: gyakran betérnek ide idősebb
emberek is, akik akár beszélgetésbe
is elegyednek a fiatalabb diákokkal.
Itt tehát nem ismert fogalom a generációs szakadék, ettől még barátságosabbnak tűnik a hely, ami a kedves
kiszolgálástól már amúgy is nagyon
szívélyesnek mondható.
Ajánlom mindenkinek ezt a helyet,
akár a vizsgaidőszakra való lelki felkészüléshez, akár egy sikeres zárthelyi
dolgozat megünnepléséhez. Nem árt
azonban asztalt foglalni, ugyanis szinte
mindig teltház van.
É.
Sajnos azonban a koncepció nem
elég kidolgozott és tele van önellentmondásokkal. Például nem tudjuk
meg, mi történik, ha valakit így ebben
a visszafelé folyó időben megölnek,
vagy a korábban kiképzett, gyerekké
„anti-cseperedett” ügynökök tudása megmarad, miközben egy másik
szereplő pont arról számol be, hogy
egyre kevésbé érti maga körül a világot, ahogy visszacsúszik a gyerekkorba. Eközben pedig ha egy könyvet
megsemmisítenek (a kiadás ellentéte),
akkor a tudás elveszik. Mivan?
Mindezek ellenére azonban van
egy izgalmas, vallási szállal megspékelt történetünk, ami a fantasztikus
koncepcióval és pár meglepő csavarral
megspékelve kiváló szórakozást nyújt
minden olvasónak, akik a könyv lerakása után is bőven tudnak min gondolkodni. Persze csak ha akarnak.
Saáry Ákos

Olvasnivaló
Miért jó, és hogyan tegyük?
Az olvasás rendkívül fontos szerepet tölt be az életünkben.
Bár ma már a videó számít a legmodernebb és legtöbb információt
átadó médiumnak, az írott szöveg megértése továbbra is elhanyagolhatatlan tényező. Egyrészt tényleg megkerülhetetlen, másrészt
hasznos. No, vessük bele magunkat.
Alapvetően nem véletlen, hogy
az iskolákban ma is első helyen szerepel az írás és olvasás megtanítása a
gyerekeknek. Az olvasás – azon túl,
hogy alapvető információforrást jelent
– jelentősen fokozza az agyi tevékenységet, fejleszti a kreativitást, tulajdonképpen nem engedi ellustulni a koponyánk belsejét kitöltő szürkeállományt.
Hú de szépen fogalmaztam.
Mert valljuk be, sokkal egyszerűbb
megnézni egy filmet. Leülsz, beteszed
mondjuk A Gyűrűk Ura DVD-t, amely a
maga három órájával kimondottan hos�szúnak mondható. Három óra! Milyen
könyvet olvasol el ennyi idő alatt? Jó, van
amit el lehet, de a film alapjául szolgáló
regény megfelelő kötetét biztosan nem.
A könyvet olvasva hosszú leírások
szólnak arról, amit a filmben kész képként eléd tárnak, ugyanakkor ez mozgatja meg agyadat, éleszti fel a nem
használt idegpályákat. Emellett a film
nagyon sokszor nem is képes úgy vis�szaadni egy-egy történetet, mint ahogy
azt könyvben olvashatnánk, gondoljunk
csak arra, mennyire nehéz megjeleníteni
a vásznon, mi is zajlik épp főszereplőnk
fejében vagy lelkében. A narráció gyakran nem elég jó megoldás.
Én magam imádok olvasni. Ennek
ellenére volt egy időszak az életemben, amikor nagyon kevés könyv volt
a kezemben. Ez engem zavart a leg-

inkább, úgyhogy gyorsan kerestem is
egy kényszerítő erőt: elkezdtem olvasókörbe járni. Ennek során több olyan
könyv is lepörgött a szemem előtt,
melyet amúgy szinte biztosan nem vettem volna kézbe és ezek közül egyet
sem bántam meg. Ha tehetitek, járjatok
el ti is valahová, vagy alakítsatok hasoló
csoportos foglalkozást.
Mindezek ellenére nem tagadható, hogy az olvasás lassan de biztosan
átalakul. Kutatások igazolják, hogy az
internetes szövegek olvasása közben az
emberekben egyre inkább kialakul egy
ugráló, kulcsszavakra fókuszáló olvasási rendszer, amely következtében
egyre kevésbé vagyunk képesek klas�szikus, tömött, lineáris sorokat olvasni.
Arról nem is beszélve, hogy a fiatalokat
egyre kevésbé érdekli egy-egy könyv,
inkább a suliban kötelezőként feladott
művet is filmverzióban (de minimum
rövidítve) integrálják a tudatukba.
Valójában még rengeteg témát érinthetnénk, például ott van az e-bookok
térnyerése vagy a nem túl régi technológia, a Spritz (a szavakat egymás
után ugyanabban a pontban villantja fel a program, így akár megötszörözhetjük az olvasási sebességünket).
És arról ne is beszéljünk, hogy a nyomtatott sajtó haldoklik, mert az már tényleg nem tartozik ide...
Saáry Ákos

Hangzavar vagy
csönd – melyik a
bosszantóbb?
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Péntek délután nagy felszabadultsággal futottam a villamoshoz.
Feldobtam a bőröndömet a hatosra,
majd magamat is, és azt csináltam,
amit mindenki más: próbáltam túlélni. Ez kicsit erősen hangzik, de az
embertömegnyi leheletet és izzadtságot nem lehet másképp jellemezni.
Csupán pár percig utazunk, ez
a pár perc pedig az, amin minél
hamarabb túl akarunk esni. Nem
figyelünk egymásra, de a nagy zajban nem is tűnik ki senki. Szuggeráljuk a síneket és a vezetőt, mintha
ezzel minden gyorsabban történne.
De mi lenne, ha egy pillanatra elfelejtenénk a célt, ahová tartunk, és
csak figyelnénk?
A bőröndömön ültem az egyik
ajtó melletti sarokban, a következő
megállónál leszállók pedig az ajtóban toporogtak. Mindenki másról
beszélt, lökdösődött, eszük ágában
sem volt mással törődni, mint saját
magukkal.
Egy nő keze tele volt ajándéktáskákkal és egy jó nagy tortával. Éppen
veszekedett valakivel (de nem volt
felesleges harmadik keze, hogy azzal
olaszosan csápoljon), amikor nagyot
fékezett a villamos. A kezéből kicsúszott a torta, ráesett az ajándékokra,
egy kevés pedig jutott a földre is.
A nő felordított, mire az egész villamos egy pillanatra elfelejtette önmagát és a földre meredt. Talán csak a
reakció érdekelte őket, vagy jó móka
volt nézni, ahogy kézzel lapátolja
vissza a földről a tortát. Hisztizve
leszállt, két megálló múlva pedig
egy kutya boldogan nyalogatta az
összetaposott falatokat. Mosolyogva
szálltam le a Nyugatinál és hagytam
ott a zajt, hogy felszálljak egy vonatra, melyen a négy órás csöndet csak a
telefoncsöngés szakítja meg.
Liz
Szeretnéd nyomtatásban látni saját
írásodat? Küldd el a foszerkeszto@
ttkhok.elte.hu-ra „Négyeshatos” tárgyú
levélhez csatolva, 1700-2000 karakter
terjedelemben, és a következő számok egyikébe bekerülhet!
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Mozizóna & Sorozatlövő

Belszíni fejtés
Wordoku

T

A nem nyugvó poszáta

O

Kedvenc Rejtvényeseim! Heti agytornaként most egy
kisebb betűrengeteget kaptok, amely a sok számolós óra
után felüdülés lehet sokatoknak. A wordoku – ahogy neve
is mutatja – a sudokuhoz hasonló játék. Csupán annyiban
különbözik, hogy
Nyereményjáték
itt a 9 különböző
Beküldési határidő: a megjelenéstől számjegy helyett 9
számított egy héten belül (következő különböző karakhét szerda 0:00).
terrel kell feltölA nyertesek csokijaikat az Északi Hall- tenetek a mezőgatói Irodában (É 0.75) vehetik át.
ket. Ehhez pedig
Nyitva tartás:
adott egy 9 betűs
hétfő, szerda, péntek 12:00–16:00
szó, amely most
kedd, csütörtök
8:00–12:00
a „reduction” a
Nyertesnek az minősül, aki a nevét kémiások örömére.
az újságban látta helyes megfejtőként.
Megfejtésként
pedig a szürke
Heti nyerteseink...
mező által tar...megint nincsenek. Nem baj, több
talmazott betűt
csoki marad nekünk. Köszi!
várom Tőletek a
lenti e-mail címre. Jó rejtvényezést és sok energiát a közelgő vizsgákhoz!
A szerkesztőség
subCsibe
nyuzrejtveny@gmail.com
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Néhány kevéssé ismert tudományos tén
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Hogyan működik a
mágnes?

A mágnesek fémből
készülnek, amit a földből
bányásznak.
Azért mágnesesek,
mert továbbra is kis gravitációrészecskéket tartalmaznak.

Hogyan m
űködik a nape
nergia?
A nap süt. A
napelemek öss
zegyűjtik
a fényt és le
sugározzák a föld
alá, hogy
a bányász
ok lássa nak és tud
janak szenet keresn
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Mi a különbség a hagyományos és a kof
feinmentes kávé között?

-

ik.
Minden kávé kávéültetvényről származ
babkávé
t
kávé
s)
A hagyományos (vagy koffeine
nél
tövé
je
cser
kávé
ból, míg a koffeinmentes kávét a
lévő porból készítik.

Miért változik a levelek színe?

A nyári forróság megsüt
minden levelet.
Amikor a levelek szép barnára sülnek és lehullanak,
már
el lehet fogyasztani őket.

Miben különbözik
a hagyományos és
az édes burgonya?

A burg onya a föld
alatt, míg az édes burgonya fákon nő, így a nap
megbarnítja a héját és kellemesebbé teszi az ízét.

ölEleged van abból, hogy folyton felt
tődsz elektrosztatikusan?
Ha felcseréled a polaritást, megszűnik
Sétálj hátrafelé.

lzsír?
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egóv
a higiéniá
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a jelenség!

Tudtad hogy a Nap
25%-a hélium?

Ez azért van így, mert az
összes lufi odalebeg a Földről.

Az éhezők viadala – A kiválasztott
Mint azt mindenki tudja, ez a trilógia utolsó részének első fele.
Sajnos ez mostanában már csak így szokás a filmiparban – egy könyvsorozat befejező darabját előszeretettel szedik szét két filmmé. A legtöbb
esetben jobb ez a megoldás, mert így legalább sokat visszakapunk a
könyvből, de szerintem most ez a megvalósítás rossz ötlet volt.
Imádtam az első két könyvet és a
filmeket egyaránt – még úgy is élveztem
volna őket, ha nem olvasom a trilógiát, mert izgalmasak, újszerűek voltak.
Viszont bevallom: a harmadik rész nem
nyerte el a tetszésemet, se írott, se vetített
formában. Unalmasnak találtam. Több
mint kétórányi szenvedés kicsit sok volt
nekem. De ez még hagyján lenne, ha
mindezt izgalmas köntösben tálalnák
elénk – sajnos most ez sem jött össze.
Mindenki tudja, hogy a második
rész ott ér véget, hogy főszereplőnk,
Katniss (aki az első részben megnyerte az éhezők viadalát) felrobbantja az
energiaburkot, ezzel véget vetve a nyerteseknek szóló viadalnak. Mielőtt még
a Capitolium emberei megérkezhettek
volna, a lázadók kimenekítették Katnisst
és a legtöbb vele szövetségben lévő
résztvevőt, Peetát kivéve. A történet ott
folytatódik, hogy a lángra lobbant lány
magához tér. Méghozzá nem máshol,
mint a 13. körzetben. Ennek a létezéséről viszont már a második könyvben
olvashattunk, szóval nekem nem volt
nagy meglepetés mikor kiderült, hogy

a Capitolium csak hiszi, hogy sikerült
a porba tipornia ezt a körzetet, ugyanis mindenki él és virul – csak épp nem
a föld felett, hanem konkrétan alatta.
Itt megjegyezném, hogy én személy
szerint örülnék egy új könyvnek, ami
arról szólna, hogy mégis hogyan sikerült ennek a körzetnek életben maradnia
és észrevétlenül egy teljesen új világot
létrehoznia. Bár ami késik, nem múlik.
Lehet, hogy pár év múlva Suzanne Collins követi J. K. Rowling (a Harry Pottersorozat megteremtője) példáját, és megírja az előzményeket. Meglátjuk.
Szóval Katniss életben van, fogjuk
rá, hogy jó helyen – hiszen ott van vele
a családja és Gale is –, viszont semmit
nem tud arról, hogy mi történt, amíg ő az
arénában volt. A film első fele arról szól,
hogy a kis poszáta próbálja kibogozni a
szálakat. Minél többet tud, annál jobban
irányítható, mivel elég könnyű az érzelmeire hatni. Amint megtudja, hogy Peeta
a Capitoliumban van, rögtön ki akarja
szabadítani. Itt jön a második dolog, ami
nekem nem tetszik: két fiú versenyzik a
lány szívéért, és ő mind a kettővel játszik.

Penny Dreadful
A „zseniálisan” Londoni rémtörténeteknek fordított, viktoriánus korban játszódó történet nemrég érkezett meg
hozzánk. Nemsokára jön a második
szezon, így érdemes összefoglalni miről
is volt szó idáig. Mint az HBO legtöbb
saját gyártású sorozatában, ebben sincs
hiány lebilincselő, fordulatokban gazdag cselekményből.
A történet maga egy fikció, a korabeli rémmeséket eleveníti meg, kezdve
a médiumoktól és az őrült dokitól, vámpírokon és vérfarkasokon át a démoni
teremtményekig. Első hallásra úgy tűnhet, hogy a sorozat készítője nem tudta
eldönteni tulajdonképpen kiről, vagy
miről is csináljon folytatható szériát, ezért
bevetett mindent London horrorfűtötte

történeteiből, és biztos, ami biztos, a siker
érdekében a szerepeket zseniális színészekre osztotta. De akár hiszitek, akár
nem, az így összemixelt rémtörténet áll,
és az egy epizódra szánt egy óra pedig
egy szempillantás alatt elrepül.
Természetesen egy jó sorozathoz
elengedhetetlen a kedvelhető karakterek mennyisége. Itt a sorozat főszerepeit
az angol főváros különböző bugyraiból

Ez nagyon nem szép dolog. Persze végül
választ közülük, de három részen keresztül hol az egyik, hol a másik felé húz a
szíve. A felkelők a Peetához fűződő zavaros érzelmeit kihasználva manipulálják a
lányt, aki végül szövetségre lép velük és a
lázadás jelképévé válik. Innentől viszont
jönnek az unalmas részek: a körzetek
meglátogatása, propagandavideók felvétele stb. Ezekre a Capitolium válaszol:
Peetát használják fel arra, hogy Katnisst
befolyásolják. A lány azonban addig nem
adja fel, amíg ki nem szabadítják arénai
szerelmét. A film végén a srác sikeresen
megérkezik a 13. körzetbe, viszont hamar
kiderül, hogy nem olyan, mint amilyen
volt. Folytatása következik…
Bori
THE HUNGER GAMES: MOCKINGJAY –
PART 1 (amerikai kalandfilm, 123 perc, 2014)
Rendező: Francis Lawrence
Forgatókönyv: Peter Craig, Danny Strong
Író: Suzanne Collins
Szereplők: Jennifer Lawrence (Katniss
Everdeen); Josh Hutcherson (Peeta Mellark),
Liam Hemsworth (Gale Hawthorne), Donald
Sutherland (Snow elnök).
Pontszám: 7/10

összeverbuvált csoport tagjai takarják:
a mezei szóhasználattal „különleges
képességet” birtokló médium, az Afrikát megjáró, elveszett lányát kereső
Murray, az örök fiatal Dorian Gray,
egy amerikai ipse, Sembene, valamint
Dr. Frankenstein és kreatúrája.
Több szót nem is csépelnék a sorozatra, akit megfogott a kor, vagy csak utánajárna miképp is lehet elképzelni egy
ilyen komplex rémtörténetet Bram Stoker,
Mary Shelley, valamint Oscar Wilde hátborzongató alakjaival, annak javaslom,
tegye meg minél előbb. Mivel az első évad
nyolc részből áll, a lemaradás könnyen
behozható a következő évad befutásáig.
Borzongásban nincs hiány, úgyhogy a
horrormesék kedvelőinek kimondottan
ajánlom egy sötét téli estén.
Lora
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