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Sziasztok!
A múlt heti ünnepélyes múltidézős 

mesét követően ismét egy kicsit megszo-
kottabb vizekre evezünk, vagyis az újság 
tartalmi részével fogunk foglalkozni.

A félév indulásához biztosan minden-
kinek hozzákapcsolódtak már a különböző 
pályázatok leadásai, erről olvashattok most 
pár sort az újság ötödik oldalán, kiegészül-
ve a Gólyatábor programfelelős főszervezői 
tisztség pályázati kiírásával. Több üres tiszt-
ségre is lehet pályázni egyébként a TTK HÖK 
weboldalán, érdemes körülnézni, ha valahol 
mélyen érdeklődsz a hallgatói érdekképvi-
selet iránt. Ide kapcsolódik még a mentor-
jelentkezés is, ami esetében ugyanúgy lehet, 
hogy épp RÁD van szükség ahhoz, hogy 
egy jól működő rendszert építhessünk fel a 
következő generációs Gólyáknak.

Új rovatként jelentkezik még ebben a lapszámban a „Mit vegyek fel?”, ami 
kivételesen nem ruházkodási tanácsokkal próbálja meg ellátni az olvasókat, hanem 
olyan szabadon választható tárgyak rövid leírásait tartalmazza, amit bárki felvehet, 
aki érdeklődik iránta. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy felhívjam min-
denki figyelmét: Ha jártál olyan szabadon választható órára, amit nagyon élveztél, 
és szeretnéd, hogy erről mások is tudjanak, mert hasznos és szórakoztató előadások 
voltak, küldj nekünk egy 1600-1800 karakteres beszámolót, amiben leírod

– az előadás/gyakorlat nevét,
– előfeltételeit (ha vannak, de inkább ne legyenek),
– vázlatos tematikáját, vagy szöveges ismertetőjét, miről tanulhat az, aki felveszi,
– miért érdemes felvenni, milyen pluszt nyújtott számodra, amiért ajánlod.
Az elküldés előtt esetleg érdemes lehet megkérdezni a tárgyfelelőst vagy okta-

tót, hogy mit szól az ötlethez, de reméljük ez nem jelent senkinek problémát.
Saáry Ákos

főszerkesztő
foszerkeszto@ttkhok.elte.hu
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Csatlakozz a szerkesztőséghez cikkíróként vagy olvasószerkesz-
tőként! (Semmilyen előképzettség nem szükséges.) Jelentkezz a 
foszerkeszto@ttkhok.elte.hu e-mail címen vagy keress meg fogadó- 

órámon keddenként 10:00 és 12:00 óra között a Déli Haliban, 
hogy megbeszélhessük a részleteket! Bármilyen, az újsággal kap-

csolatos véleményedet, kérdésedet is erre a címre írhatod meg. 
Szeretettel várlak!

Tehetséggondozás az 
ELTE-n – felhívás

Az ELTE Tehetséggondozó 
Tanács 2015. április 7-én Tehet-

séggondozás az ELTE-n – a hallga-
tók szemével címmel szervez kon-

ferenciát. A Tanács számít a jelen-
legi és végzett hallgatók, valamint a 

gyakorlóiskolai diákok tapasztalataira, 
a workshopokra 2015. február 26-ig lehet 

előadónak jelentkezni. 
A konferencián az ELTE-n megvalósuló tehet-

séggondozás jó gyakorlataival, eredményei-
vel, a továbbfejlődés fő kérdéseivel, valamint az 

esetleges akadályozó tényezőkkel foglalkoznak.  
A Tehetséggondozó Tanács által meghirdetett pályá-

zaton részt vehet minden, az ELTE-n hallgatói jogvi-
szonnyal rendelkező jelenlegi és volt egyetemi hallgató, 

valamint a gyakorlógimnáziumokban jogviszonnyal ren-
delkező középiskolás diák. A rendezvény délutáni program-

ján workshopokon tekintik át a hallgatók tehetséggondozásban szerzett tapasztalatait. A workshopok első részében a tehetséggon-
dozás kiemelt témaköreire fókuszálva három-három hallgató tartja meg előadását. A hallgatók kiválasztása jelen pályázat alapján 
történik. Az előadások 6–8 perc terjedelműek, amelyekre előre felkért szakértők reflektálnak. A workshopok második részében 
moderátor vezetésével beszélgetnek a résztvevők. A konferencián elhangzottakat kötetben is megjelentetik.
A pályázókat arra kérik, hogy pályázati anyagukban mutassák be, hogy az általuk választott témában milyen kérdéseket elemez-
nének a konferencián. A kiválasztott pályázók könyvutalványban, illetve könyvjutalomban részesülnek. A pályázatokat az ELTE 
Tehetséggondozó Tanácsának konferenciaszervező munkacsoportja bírálja el, a jelentkezőket március 2-ig értesítik.

forrás: http://www.elte.hu

ELTE-s példaképek

2015. január 30-án hirdették ki az Év Példaképe díj nyertesét és a közönségdíja-
sokat. A Példakép Alapítvány 2014 decemberében második alkalommal hirdette 
meg a pályázatot, amelyen 40 év alatti, sikeres vállalkozókra hívták fel a figyelmet. 
Az Év Példaképe Katona Gergely fizikus, az ELTE alumnusa lett. Az Alapítvány 
három közönségdíjasa – Szalai Nóra, Vida Ági és Limbacher Tivadar – mind egyete-
münkön végzett, a jelöltek között pedig számos öregdiákunk is szerepel.  
Katona Gergelyt-a Femtonics Kft. ügyvezető igazgatóját-50 példakép közül választot-
ta a legjobbnak a 23 tagú szakmai zsűri, a fizikus a díj mellett három millió forinttal 
gazdagodott. Katona Gergely biofizikusként végzett az ELTE-n, mikroszkópjait  
mára a világ legjobb tudósai használják, cégük folyamatosan bővül. Büszke 
rá, hogy a tudományból keres pénzt, a sikert azonban nem ebben méri.  
Az agykutatás területén nélkülözhetetlen készülékek fejlesztésén ma már 
35-en dolgoznak cégében.
A Példakép Alapítvány civil kezdeményezés, amely azzal a céllal jött 
létre, hogy megismertesse és elismertesse a nyilvánossággal a sikeres 
fiatal magyar vállalkozókat, valamint hogy a pályakezdő fiatalok 
vonzó, elérhető és követhető életpályát lássanak maguk előtt.

forrás: http://www.elte.hu
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Hallgatói közélet Hallgatói közélet4 5Költségvetési beszámoló
A TTK HÖK IV. negyedéves költései

Költségvetésünkről negyedéves bontásokban tájékoztatót 
adtunk a Tétékás Nyúz-ban, ezeket a beszámolókat megtalál-
hatjátok az Önkormányzat honlapján is. Alább a IV. negyedév 
költéseiről szeretnélek benneteket tájékoztatni.

Kiadási tételek:
• Tétékás Nyúz ősz, 49. félév-

folyam 4903, 4904, 4905, 4906, 4907, 
4908, 4910, 4911, 4912 számok

• Irodaszer
• Fotókiállítás
• Telefondíj

Személyi kiadás
A TTK HÖK-nek 2014. év IV. 

negyedévében nem volt személyi 
jellegű kiadása.

Iroda
A TTK HÖK-nek 2014. év IV. 

negyedévében volt irodaszer meg-
rendelése, mely a két iroda számára 
a napi rutin elvégzéséhez szüksé-
ges eszközök beszerzését jelentette.  
A legnagyobb tételt a papír illetve a 
toner jelentette, a többi igény a tiszt-
ségviselőkkel egyeztetve került meg-
rendelésre. Összesen 100 603 Ft-ot 
költöttünk irodaszerre. Az októbe-
ri, novemberi, decemberi telefondíj 
nem szerepelt a megkapott analiti-
kában, így ezekről az összegekről a 
2014. évi költségvetési beszámolóban 
olvashattok majd. A TTK HÖK két 
Hallgatói irodájában történő munka 
során nélkülözhetetlenek a telefo-
nok. Az átlagos havidíj ~4-5000 Ft  
környékén alakul minden hónap-
ban. Ez az összeg az elmúlt évek-
hez képest jóval alacsonyabb lett, 
az elmúlt hónapokban majdnem a 
felére csökkent a távközlés díja.

Fejlesztések
A TTK HÖK-nek 2014. év IV. 

negyedévében nem volt fejlesztési 
célú kiadása.

Rendezvények
A TTK HÖK támogatta Pécsi 

Linda, elsőéves földrajz BSc szakos 
hallgató első kiállításának megvaló-
sulását, amelynek címe A főváros és 
az ELTE egy elsőéves földrajzos hallgató 
szemével – Budapest, Bódvarákó, TTK 

volt. A kiállítást 10 napon át tekint-
hették meg az érdeklődők az Északi 
tömbben a Nyugati foyer-nél. A hely-
szín bérlésére összesen 43 340 Ft-ot  
költöttünk.

Képzések
Idén is nagy hangsúlyt fektet-

tünk az érdekképviselet erősítésére, 
melynek részét képezték a külön-
böző vezető- és önképző hétvé-
géken való részvétel illetve azok 
megszervezése. Résztvevőként az 
IV. negyedévben HÖOK vezetőkép-
zőn vett részt több tisztségviselő  
(4 fő) Siófokon 2014. november 6–9. 
között. A képzés részvételi díját a 
BGGYK HÖK fizette számunkra. 

Érdekképviselet
A TTK HÖK-nek 2014. év IV. 

negyedévében nem volt érdekkép-
viselethez kapcsolódó kiadása.

Nyomdaköltségek
A Tétékás Nyúz a TTK HÖK 

minden szerdán 1000 példányban 
megjelenő, ingyenesen elvihető 
újsága, amely A/4-es méretű, színes 
borítóval és 20 oldal terjedelemben 
jelenik meg. Hetilapunk egyik fő cél-
ja a hallgatók, illetve a Kar minden 
polgárának hiteles és naprakész tájé-
koztatása. Ennek egyik fő eszköze a 
legtöbb szám elején olvasható elnöki 
beszámoló. Ebben az olvasók érte-

sülhetnek a kari Hallgatói Önkor-
mányzat életének kiemelkedőbb ese-
ményeiről, illetve külön tematikus 
cikkekben sport, tanulmányi illetve 
egyéb érdekképviseleti tevékenysé-
gek eredményiről. A IV. negyedév-
ben a TTK HÖK a Tétékás Nyúz 49. 
félévfolyamára, azaz 9 számra tett 
kötelezettségvállalást, vagyis a 4903, 
4904, 4905, 4906, 4907, 4908, 4910, 
4911, 4912 számok kerültek megje-
lenésre az IV. negyedévben. A 4901, 
4902, 4909 szám kizárólag online for-
mában jelent meg. A 4912. szám ára a 
2015. évben lett kifizetve, így ennek 
költsége majd a 2015. évi költségve-
tésben jelenik meg.

PR
A TTK HÖK-nek 2014. év IV. 

negyedévében nem volt PR tevé-
kenységhez kapcsolódó kiadása.

Horváth Tamás
Gazdasági elnökhelyettes

ELTE TTK HÖK
gazdeh@ttkhok.elte.hu

2014. IV. negyedév költései Költések (Ft)

Személyi kiadás -
Iroda 100 603
Fejlesztések -
Rendezvények 43 340
Képzések -
Érdekképviselet -
Nyomdaköltségek 541 758
PR -
Összesen 685 701

Ha félévkezdés, akkor pályázatok
És megint mindjárt vége a februárnak

Alig fogtuk fel, hogy vége a vizsgaidőszaknak, csak fújtunk egyet 
a reghéten, és megint kezdődik minden elölről. Újra tárgyfelvétel, újra 
órákra kell járni és megint lehet szaladgálni a hivatalokba meg a TO-ra 
papírok után, újra lehet pályázni a rendszeres és egyszeri ösztöndíjakra.

A tavaszi félév elején mindig kicsit 
gyorsabban telik az idő, jobban kell sietni 
a pályázatokkal, kevesebb idő jut a nagy 
átalakításokra és újdonságokra is. Kiírás-
ra kerültek a rendszeres ösztöndíj pályá-
zatok, most kicsit kevesebb dolog válto-
zott és sok ősszel is elfogadott igazolás 
érvényes még, de ezzel együtt rövidebb 
is az első hónap, hamarabb el kell készül-
ni a bírálással és az utalási listákkal.

Az előző félévben folyt először 
Neptunban a pályázás, érdekes, hogy 
még most is sokaknak újdonság volt 
ez. Sajnos akkor elég sok hibája volt 
még a rendszernek, amik nagy részét 
azóta már javították, de tavaszra is jut 

bőven fennakadás, ami a pályázóknak 
és a bírálóknak sem segít.

Összességében a kérvény elrendezé-
sét sikerült átláthatóbbá tenni, a fél évvel 
ezelőtti pontatlanságokat helyrehozni, 
de így sem tökéletes még minden.

Megint jelentkeznek problémák 
a pályázat megnyitásánál, leadásánál 
és a csatolmányok feltöltésénél, ezek 
megoldásán folyamatosan dolgoznak. 
A csatolmány feltöltésénél jelentkező 
hiba általában rossz böngésző választá-
sakor fordul elő, így ha valaki ilyennel 
találkozik, próbálkozzon másik böngé-
szővel. A többi hibával sajnos mi sem 
tudunk mit kezdeni, azon viszont dol-

goznak az informatikusok, de ebben a 
félévben is igyekszünk tekintettel lenni 
ezekre és meghosszabbítani a pályázás 
határidejeit, ha erre van szükség.

A rendszeres szociális támo-
gatáson kívül még kiírásra kelült a 
rendszeres tudományos ösztöndíj, 
a  rendszeres sport ösztöndíj és a 
rendszeres közéleti ösztöndíj is. Ezek 
nagyrészt teljesen megegyeznek az 
őszi pályázati kiírásokkal, egyedül 
a rendszeres tudományos ösztöndíj 
pontrendszerében történt némi válto-
zás, illetve a csatolandó dokumentu-
mok listájában. A pontok egymáshoz 
viszonyított arányai módosultak, a 
korábbiakhoz képest.

Ezekről a változásokról és a határ-
időkről mind tájékozódhattok a TTK 
HÖK honlapján, illetve megtaláljátok 
a pályázati kiírásokat és a pontrend-
szereket is. Ha kérdésetek merülne fel 
érdeklődjetek a lenti e-mail címen.

Miklós-Kovács Janka
Szociális elnökhelyettes

ELTE TTK HÖK
szoceh@ttkhok.elte.hu

Pályázati kiírás Gólyatábor programfelelős főszervezői tisztségre

Az ELTE TTK HÖK (továbbiakban 
HÖK) pályázatot hirdet a TTK HÖK 
Alapszabálya szerint az ELTE TTK 
szakjaira, illetve természettudományi 
tanári szakokra 2015-ben felvételt nyert 
hallgatók számára szervezett gólyatá-
bor szervezésének HÖK részéről tör-
ténő koordinálására. A pályázat célja, 
hogy a Karon indított alap- és mes-
terszakok gólyatáborainak operatív 
szervezésével a nyertes pályázó(ka)t a 
HÖK megbízza.

Pályázhatnak a HÖK tagjai vagy 
önálló jogi személyiséggel rendelkező 
szervezetek.

Nem pályázhatnak olyan szerveze-
tek, amelyeket a pályázat kiírásától szá-
mított két éven belül alapítottak meg.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a társadalmi szervezet adatait 

(név, székhely, cím, elérhetőség, nyil-
vántartási szám, adószám, összes bank-
számlaszám, az operatív főszervező(k) 
adatai) vagy a pályázó személy(ek) 
adatait (név, cím, anyja neve, születési 
hely, idő, elérhetőség);

– a pályázó által tervezett szolgáltatá-
sokat, programokat, azok ütemezésével;

– a rendezvény (Gólyatábor) költ-
ségtervét, megjelölve a támogatás fel-
használásának módját.

A pályázó előre vállalja, hogy:
– a Természettudomány Kar veze-

tésével együttműködik, dékáni kérés-
re mind a részletes programról (egyes 
programok konkrét feladatairól is), 
mind a költségvetésről beszámol;

– biztosítja a HÖK érintett szakte-
rületi koordinátorá(i)val (vagy szak-
területi bizottsági elnökével) a folya-
matos információcserét, az érintett 
szakterületi bizott-ság(ok) véleményét 
figyelembe veszi;

– együttműködik a Gólyatábor szer-
vezéséért felelős közbeszerzési partnerrel;

– a HÖK elnökének utasítására a 
közbeszerzési eljárás sikeres lefoly-
tatásához szükséges adatokat a HÖK 
részére történő rendelkezésre bocsájtja;

– a rendezvényről készült infor-
mációs anyagok (meghívó, plakátok, 
szórólapok, kiadványok) készítését és 
közzétételét az interneten, valamint 
amennyiben a kar engedélyezi, úgy a 
szóróanyagokat elkészíti,

– az események és a szervezés mene-
tét dokumentálja, később közzéteszi;

– együttműködik a HÖK mentor-
rendszerével, a HÖK 2015. évi mentor-
koncepciója szerint;

– az adatvédelmi és adatkezelési 
rendelkezéseket betartja;

– a rendezvényről október 17-ig beszá-
mol. Amennyiben a beszámolás nem törté-
nik meg, avagy a HÖK Választmánya nem 
fogadja el a beszámolót, úgy az elkövetke-
zendőkben a pályázó operatív gólyatábor-
főszervező csak a Választmány legalább 
4/5-ének támogatásával lehet.

A rendezvény előzetes költségkal-
kulációja szerint nem törekedhet nyere-
ség felhalmozására. A pályázó személy 
vagy szervezet nem használhatja a tábor 
költségeit eszközfelhalmozásra.

A tábor részvételi díjainak csökkenté-
se a frissen felvett hallgatók részére előnyt 
élvez a szolgáltatásokkal és programokkal 
szemben. A pályázatok bírálásakor előnyt 
élvez az a szervezet, amelyik önrésszel 
járul hozzá a szervezéshez. A pályázatot 
elektronikus formában kell benyújtani a 
http://ttkhok.elte.hu/gtpalyazat címen.

A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2015. március 13., 23:59.

A pályázat elbírálásáról és a támo-
gatás mértékéről a HÖK Választmánya 
dönt, amely döntést követően a HÖK a 
nyertes pályázót 8 napon belül értesíti. 
A bírálás 2015. március 16-án történik.

A nyertes pályázónak a HÖK 
megbízott szervezőjeként és kapcso-
lattartójaként együtt kell működnie a 
Gólyatábor szervezését lebonyolító ter-
mészetes vagy jogi személlyel.

mailto:gazdeh%40ttkhok.elte.hu?subject=
mailto:szoceh%40ttkhok.elte.hu?subject=
http://ttkhok.elte.hu/gtpalyazat
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Hallgatói közélet Sport6 7Sportfebruár
Van hó, nincs hó, sportolunk!

Kezdődik az új félév, közben néha hó is esik, de a sportélet pörög 
tovább! Szólj bele te is, hogy milyen irányba haladjunk. MEFOB MEFOB 
hátán, vízilabda és váltófutás, az utóbbihoz még ember is kerestetik, ha 
úgy érzed, futógéniusz vagy, csatlakozni ér! S a végére egy kis ínyencség: 
ELTE-s hallgatótársunk pályacsúcsot futott 10 km-en.

Sport – Szólj bele!
Kedves Olvasó! Véleménynyilvá-

nításra invitállak Téged február 23-ától 
(hétfő) az Északi Hallgatói Irodába, 
annak nyitvatartási idejében, azért, 
hogy elmondhasd írásban, mit gon-
dolsz az ELTE TTK sportéletéről, a 
volt és eljövendő sporteseményekről, 
edzésekről, vagy arról, hogy milyen 
események színesíthetnék még a TTK 
sportéletét. Erre egy egész hétig lesz 
lehetőség, tehát 2015. március 2-ig. 
Mindez hogyan fog zajlani? A hallga-
tói irodában lesz egy SPORT feliratú 
doboz, ebbe tudod bedobni ötleteidet, 
véleményeidet egy bármilyen, általad 
megírt papírnak/cetlinek/füzetlapnak 
a dobozba dobásával.

Minél több, annál jobb! Szeret-
ném, ha igen sok vélemény és ötlet 
lenne a dobozban, így kérlek szólj 
csoport-, évfolyam- és szaktársaidnak 
is, meg persze minden barátodnak. 
Köszönöm, hogy segíted a munkám!  
Bármilyen kérdésed van, kérlek keress 
a fogadóórámban, melynek időpontját 
és helyét megtalálod a ttkhok.elte.hu/
tisztsegviselok oldalon.

MEFOB – Futó kerestetik!
2015-ben, immáron huszonötödször-

re is megrendezik az ország egyik leg-
szebb futóversenyét, a Bükki Nemzeti Par-
kon is áthaladó, Egertől Miskolcig tartó, 
12 szakaszból álló, 75 km-es Szarvasűzők 
Egyetemi Futóversenyt, amely idén is 
megkapta a MEFOB (Magyar Egyetemi 
és Főiskolai Országos Bajnokság) rangot. 
Tavaly az ELTE – Beac Gepárdok csapata 
az igen előkelő harmadik helyezést érte 
el, idén futóink szeretnének legalább ilyen 
parádés eredménnyel hazatérni, ehhez 
keresnek a csapatba vállalkozó kedvű, 
igen jó futóképességekkel (és ELTE-s hall-
gatói jogviszonnyal) rendelkező fiúkat!

Ha érdekel, vagy csak megnéznéd, 
miről van szó, a következőt írd be a bön-
gésződbe: http://www.szarvasuzok.hu/.  
Az oldalt egyébként a facebookon a Mis-

kolci Egyetemi Sport adatlapjáról is elér-
heted.  Amennyiben érdeklődnél, kérlek 
írj a sportbiztosi e-mail címre!

Vízilabda bajnokságok 2015-ben
Négyszer is lesz egyetemi, főis-

kolai vízilabda-bajnokság 2015-ben. 
A 2013-as nyitó esztendőben és a múlt 
évben megtapasztalt  egyértelmű siker 
után, az idén harmadszor is megren-
dezésre kerül a Vízilabda Magyar 
Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnok-
ság (MEFOB)– ám ezúttal két felvonás-
ban. Az első forduló időpontja február 
14–15., a másodiké pedig április 11–12. 
Ez a duplázás jelenti a legfőbb újdon-
ságot az évben, régi, azaz változatlan 
viszont a helyszín és a résztvevők. Idén 
külön érdekesség, hogy a szervezőbi-
zottság elnöke prof. dr. Merkely Béla 
vízbe is száll a Semmelweis Egyetem 
csapatában, hiszen idén szerezte meg 
mester diplomáját az Egészségügyi 
Közszolgálati Karon.

Akárcsak tavaly, idén 
is Újbudán a Kondorosi úti 
Nyéki Imre Uszodában talál-
kozunk, első ízben február 
közepén. Mint 2014-ben, 
most is 11 felsőoktatási tan-
intézmény válogatott csa-
pata, összesen kétszáz hall-
gató ugrik vízbe a Magyar 
Egyetemi – Főiskolai Sport-
szövetség égisze alatt rende-
zett versenyen. Dr. Faragó 
Tamás, mint az esemény 
egyik fővédnöke és az egye-
temi vízilabda örök mecé-
nása, olimpikon barátaival 
idén is sípjába fúj – az általa 
kidolgozott újszerű szabá-
lyok (mint a kisebb labda és 
a két gólt érő találat) szak-
mai felügyelete mellett.

A pólós diákalakulatok 
szombaton és vasárnap küz-
denek meg az értékes helye-
zésekért, s persze a legérté-

kesebbért: a bajnoki címért. Mondani 
sem kell, az akaratot, a sikerbe vetett 
hitet tovább acélozhatja valamennyi 
résztvevőben az a tudat, hogy míg ő a 
vízben küzd, addig a parton érte és a 
csapatért ott szorítanak az egyetemi, 
főiskolai társak, a SZURKOLÓK, akik 
nélkül sosem teljes értékű semmilyen 
diadal. A nézőtérre nemcsak az első, 
hanem az áprilisi második forduló-
ra is várunk mindenkit, akinek ked-
ves a vízilabda, akár műveli azt, akár 
„csak” drukkol a pólósoknak, szorít 
a sportágnak elkötelezett hallgatótár-
saiért. A mérkőzések idén is ingyen 
tekinthetők meg.

ELTE sport
A BEAC atlétái kiválóan kezdték 

az idei futószezont, s köztük egyete-
münk egy hallgatója is, Hajdú Anna 
(ELTE PPK), akiről a szakosztályve-
zető, Gerendási István a következőt 
nyilatkozta: „Hajdú Anna egyéni, és 
egyben pályacsúccsal nyerte meg a 
tíz km-es versenyt. Ragyogó teljesít-
ményt nyújtva pár hónap alatt, amióta 
a BEAC-hoz került, edzésmunkájával, 
szorgalmával, elhivatottságával meg-
alapozta mostani eredményét. Nagyon 
jó szellemiségű versenyzőről van szó, 
aki tudatosan építi sportkarrierjét, és 
tanulmányait. [...]”

Székely Gellért
sportbiz@ttkhok.elte.hu

Jelentkezz mentornak!
Próbáld ki magad a mentorképzésben!

A 2006-ban megalakult Mentorrendszer idén kilencedik alka-
lommal indítja el a mentorképzést. Egy mentor elsődleges feladata, 
hogy segítségére legyen a frissen felvett elsőéves hallgatóknak az 
egyetemi életbe történő beilleszkedésük során, tanulmányi, ösztön-
díj, kollégiumi, esélyegyenlőségi és minden egyéb ügyekben.

Azért, hogy a mentorok mindeb-
ben segíteni tudjanak a gólyáknak, 
a képzést egy intenzív, háromhetes 
tanulási folyamattal indít-
juk. A mentorfoglalkozá-
sok során a mentorjelöltek 
számára egy olyan komp-
lex tudásanyagot adunk át, 
amellyel nemcsak a gólyák, 
hanem saját maguk előreha-
ladását is jelentősen segít-
hetik: milyen ösztöndíjak 
léteznek, hol, mikor és ki 
pályázhat rájuk? Milyen esetekben 
tanácsolnak el valakit az Egyetem-
ről? Milyen lehetőségei vannak egy 
fogyatékossággal élő hallgatónak?

Az elméleti képzésen túl gyakor-
lati ismereteket is átadunk a jelöl-
teknek: hogyan vezess egy csapatot?  
Milyen játékokkal töltsd ki a holtidőt 
a gólyatáborban? Hogyan kommuni-
kálj a gólyákkal/az oktatókkal/a TO 
munkatársaival?

A mentorképzés viszonylag hosszú 
folyamat, a képzési események időrend-
ben: bevonó előadás, mentorfoglalko-
zások, mentorkirándulás, mentorteszt, 
szóbeli elbeszélgetés, mentorhétvége, 
szakos előadások, mentortábor. A tisz-
tánlátás kedvéért mindegyik esemény-
ről írok egy keveset.

A bevonó előadáson az előző rend-
szer mentorai a Mentorrendszerhez 
kapcsolódó tapasztalatokról, élmények-
ről mesélnek az érdeklődőknek. Célja, 
hogy a jelentkezők egy előzetes benyo-
mást kapjanak arról, milyen elvégezni 
a mentorképzést, illetve hogy milyen 
maga a mentori munka.

A mentorfoglalkozások fedik le 
a háromhetes intenzív elméleti kép-
zést, valamint a gyakorlati képzés 
alapjait. A foglalkozásokon külön-
böző szekciók során a tananyag elsa-
játítása mellett a jelöltek megismer-
kednek a HÖK tisztségviselőivel, 
ami azért is fontos, mert a mentori 
munka során többször előfordulhat, 

hogy tőlük kell tanácsot kérni, s a sze-
mélyes találkozás után könnyebben 
veszik fel a kapcsolatot velük.

A mentorkiránduláson a 
szakterületi mentorok közöt-
ti csapatépítésre helyezzük a 
hangsúlyt, hiszen a mentori 
munka során nagyon fontos, 
hogy a mentorok számíthassa-
nak egymás segítségére. Ennek 
elősegítésére játékos, együtt-
működést igénylő feladatokat 
kell megoldaniuk, miközben 

egy könnyed túrán vesznek részt.
A mentorfoglalkozások elindulá-

sával párhuzamosan kiadásra kerül 
az ún. Mentorkisokos és az ahhoz 
kapcsolódó Kérdéstár. A mentortesz-
ten ez a tudásanyag kerül számon-
kérésre. A mentorteszt három rész-
ből áll: tanulmányi ügyek, szociális 
ügyek, egyebek.

A szóbeli elbeszélgetés keretében 
azok a mentorjelöltek, akik átmentek 
a mentorteszten, egy kötetlen beszél-
getésen vesznek rész, melynek során a 
bizottság (melynek tagjai a mentorko-
ordinátor, a szakterületi koordinátor 
és a szakos mentorfelelős) megismer-
kedik a mentorjelölt motivációival, 
elképzeléseivel, problémamegoldó 
képességével. Egyben ellenőrzésül 
szolgál a jelölt kommunikációs kész-
ségeit illetően is.

A mentorhétvégét a Bárczi Gusz-
táv Gyógypedagógiai Kar senior-
rendszerével közösen tartjuk meg. A hét- 

vége során a mentorok gyakorlati fel-
adatokat kapnak, szimulálva a mento-
ri munkát, illetve a korábbi szekciók 
tudásanyagában történt esetleges vál-
tozásokról hallgatnak meg előadásokat. 
Emellett a csapatépítő képességek fej-
lesztésére fektetünk hangsúlyt.

A szakos előadás célja a szakos 
identitás elmélyítése, a mentorokat 
és gólyákat érintő, speciálisan szakte-
rületi információk átadása (például a 
szakterülethez kapcsolódó szerveze-
tek, korrepetálási lehetőségek).

A mentortábort szintén a BGGyK 
seniorrendszerével közösen szervez-
zük, melynek során a mentorok olyan 
feladatokat kapnak, amelyek közvetlen 
ráhangolódást jelentenek a gólyatábor-
ra, a mentori munka kezdetére, illetve a 
korábbi szekciók tudásanyagában tör-
tént esetleges változásokról hallgatnak 
meg előadásokat, továbbá itt is fontos 
szerepet kap a csapatépítő képességek 
fejlesztése és esetleges számonkérése.

Mindezt végigolvasva, mi is az 
a három dolog, amit leginkább elvá-
runk egy képzett mentortól? Biztos 
elméleti tudást a gólyákat érintő 
információkról, csapatépítő készsé-
geket és jó kommunikációt.

A legfontosabb kérdés pedig: miért 
is éri meg jelentkezni? Azért, mert csak 
profitálhatsz! A mentorképzés során az 
átadott tudásanyagon kívül rengeteg 
jó élménnyel gazdagodhatsz, megis-
merkedhetsz sok-sok emberrel más 
szakterületekről, és persze vezethetsz 
egy gólyacsapatot. Már pedig, ha akár-
melyik volt mentort megkérdezed, biz-
tos, hogy azt fogja mondani: a gólyák 
hálájánál nincsen jobb érzés!

Ha felkeltettem érdeklődése-
det, jelentkezni a http://ttkhok.elte.hu/
mentorjelentkezes-2015 címen tudsz.

Remélem találkozunk! :)
Török Mátyás

mentorkoordinátor
ELTE TTK HÖK

mentorkord@ttkhok.elte.hu

http://ttkhok.elte.hu/tisztsegviselok
http://ttkhok.elte.hu/tisztsegviselok
%20http://www.szarvasuzok.hu/
mailto:sportbiz%40ttkhok.elte.hu?subject=
mailto:sportbiz%40ttkhok.elte.hu?subject=
http://ttkhok.elte.hu/mentorjelentkezes-2015
http://ttkhok.elte.hu/mentorjelentkezes-2015
mailto:mentorkord%40ttkhok.elte.hu?subject=
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Mit vegyek fel? Így írtok ti8 9Mit kerestem északon?
Pláne nyáron? Kutattam, külföldön!

Megpályáztam, felvettek, elmentem, 24 társammal együtt két 
hónapot töltöttem a világ egyik vezető orvosi kutatóintézetében, 
majd élményekkel gazdagon hazatértem. A költségeket az Amgen 
állta. Az ő programjuk volt.

Stockholm egyik belvárosi erdejében 
futok, a lemenő nap fénye visszaverő-
dik a víztükörről. Aznap már másodjá-
ra róttam a kilométereimet, reggel egy 
másik szigeten futottam, ahol a koleszom 
is állt. Miután megfürödtem, felkaptam 
a biciklimet és elindultam a Karolinska 
Intézetbe, hogy megnézzem, az előző 
napi baktériumok milyen arányban vet-
ték fel a plazmidot. Szerettünk volna egy 
pontosabb módszert kifejleszteni a sejtcik-
lus vizsgálatára. A sejt a replikáció előtt 
piros, közben sárga lenne kék pöttyökkel, 
aztán az osztódás végéig zöld színben 
pompázna. Balkanyar a keskeny, lemenő 
nap fényében aranyló erdei ösvényen. 
Este 9 volt. Összesen hét helyre adtam 
be a pályázatomat, a svédeken kívül a 
svájciak vettek még föl, de inkább az 
észak Velencéjébe jöttem, mint Zürichbe.  
Ott már voltam. Már három hete itt lak-
tam, egyedül a kollégiumi szobában, amit 
a svédek biztosítottak. A folyosón lakott 
egy finn, két japán, egy osztrák, egy türk-
mén és egy egyiptomi. Utóbbi kettő épp 
a ramadánt tartotta. Visszafordultam a 
híd előtt, az idő felénél jártam, fokoztam a 
tempót. A bacijaink nem működtek túl jól 
az előző héten, összeszedtek véletlen egy 
nem várt rezisztencia gént, így meg kel-
lett ismételnünk a kísérleteinket. De még 
ráértünk. A prezentáció csak öt hét múlva 
lesz, a posztert pedig elég a cambridge-i 
konferenciára összerakni, szeptemberre. 
Lassan sötétedett, hazáig még előttem állt 
egy újabb híd, amit meg kellett másznom. 
Könnyen ment. Nemsokára már a zambi-
ai lánnyal érdeklődtünk, hogy mit főznek 
a ramadánozók. A baktériumok kérdésén 
ráértem másnap gondolkodni.

Európában több egyetem is hirdet 
nyári kutatógyakorlatot, Cambridge-
ben, Bécsben, Mainzban, Freiburgban, 
Klosteburgban, Stockholmban, idén 
már Párizsba is lehet pályázni. Európán 
kívül van Tokióban, a Harvardon, vagy 
a Rockefeller egyetemen is ilyen lehe-
tőség – a felsorolás a teljesség igénye 
nélkül készült. Ezek egy része fizetős, 
máshol pályázat útján támogatott; egy 

része kurzus, más része kutatói prog-
ram. A stockholmi Amgen Scholars 
Program, amin én vettem részt, min-
dent finanszírozott és a Karolinska 
vagy a Science for Life Lab köteléke-
iben gyakornokoskodhattunk teljes 
állásban két hónapig. A témám, ahogy 
már utaltam rá, molekuláris biológia 
volt, vagyis különféle módszerekkel 
módosítottuk a DNS tartalmat, először 
baktériumban, majd eukarióta sejtben. 
Elém került a molekuláris biológia igen 
széles tárháza, aminek egy részét ki 
is próbálhattam. Többek közt primert 
terveztem, pcr-t programoztam, DNS-t 
hasítottam és ligáltam, majd végül 
virálisan transzfektáltunk is csontrák 
sejtvonalba. És persze mindezt angolul. 
Két hónap alatt annyit fejlődtem, mint 
addig soha. Már a második héten köny-
nyebben ment a csacsogás, a program 
idejének felét elérve pedig egyáltalán 
nem jelentett problémát tudományos 
körökben vagy baráti társaságban meg-
szólalni, na meg a cikkolvasás se vett 
már annyi időt igénybe, mint azelőtt.

Amikor épp nem kutattunk, akkor 
főleg jól szórakoztunk. Egyszer átmen-
tünk Rigába egy éjjeli kompjárattal, 
másszor húst és édesburgonyát sütö-
gettünk egy kis sziget partján. A víz 
jéghideg volt, de a nap melegen sütött. 
Vagy csak beszélgettünk, a kínai nyelv-
ről a szingapúriakkal, a német nyelv-
járásairól az osztrák sráccal és a svájci 
lánnyal, volt, hogy egy ruandai fiúval 
beszéltem a népirtásról: anyja hutu, 
apja tuszi volt, s nem gondolták, csak 

remélték, hogy egyszer újra egyesül a 
családjuk. Meg a világörökség részét 
képező temetőben a lengyel lánnyal az 
akkortájt lelőtt maláj gépről. De láttam 
Haeckel foraminiferáit is eredetiben. 
Watson és Crick eredeti publikációja 
mellett feküdtek. Később, a cambrid-
ge-i konferencia során, amire hivata-
losak voltunk, meglátogattam Watson 
és Crick kollégiumát is, miközben  
Hawking szobája mellett haladtam el.

A pályázathoz önéletrajz, ajánlás 
és legfőképp motivációs levél kellett. 
Ez utóbbi mutatta, hogy mi érdemesek 
vagyunk a lehetőségre, hogy az Amgen 
gyógyszercég időt, energiát és pénzt 
fektessen belénk. Nem gondoltam, hogy 
engem is kiválasztanak. De megtörtént. 
Talán mert látták az ambícióimat, ami-
ről nekem még csak halvány sejtéseim 
voltak, talán mert az ajánlóm igazán 
kedves levelet írt rólam, nekem. Talán 
mert különlegesnek találtak, annak elle-
nére, hogy az átlagom csak egy halvány 
négyes volt. Egy évvel azelőtt nem volt 
ilyen szerencsém, vagy talán csak fiatal 
voltam. De nem adtam fel akkor és ott. 
Most a harmadik évet taposom az ELTE 
biológia szakán és egy olyan tudomá-
nyos, szociális és kulturális élmény bir-
tokosa vagyok, amire egész életemben 
emlékezhetek majd.

Nekem már csak egy dolgom van: 
minél több embernek megmutatni a 
lehetőséget. Ha valaki keres, talál, de 
nekem meg se fordult volna a fejemben, 
hogy külföldön ezért fizetnének is!

Csíkosfejű Nádiposzáta

Filozófia József Attila  
költészetében

Elsőéves biológus hallgatóként 
elég sok időm volt és mivel a közép-
iskolában filozófia faktos voltam, gon-
dolkodás nélkül lecsaptam, mikor ez 
az óra rámtalált a Neptunban. Jelen-
tem, nem bántam meg.

Az órát Dr. Ropolyi László tart-
ja, a tudománytörténeti és filozófiai 
tanszékről. Az órák kellemesen, de 
izgalmasan teltek, a tanár úr nyitott 
volt mindenki ötletére. Ropolyi tanár 
úr teljes mértékben a hallgatókra 
bízta a költeményválasztást, így 
nem volt előre kigondolt és leadott 
tananyag, sokkal inkább a megér-
zésre, előzetes, személyes tudásra 
és logikára alapozva beszélgettünk 
az adott versről.

Az órák létszáma rendszerint 
alacsony volt, öt-hat állandó taggal 
és további tízzel, aki felváltva jelent 
meg. Ez még jó is volt, így mindig 
jöttek új gondolatok, új nézőpontok 
a szokásosak mellé – már ameny-
nyiben lehet megszokásról beszélni 
egy olyan óra esetében, amin min-
den héten más-más verset elemzünk.  
Az elemzések során abból indultunk 
ki, hogy József Attila költészetének 
alapja és lényege a költő életfilozó-
fiája. Az ötödik vers után már kez-
dett körvonalazódni bennünk, hogy 
miről is van szó, mikor életfilozófiáról 
beszélünk, a tizedik magasságában 
pedig már majdnem megértettük, 
milyen az, amikor minden költemény 
az egész világról szól, miközben nem 
szakad el a mindennapoktól sem.

Mindenkinek ajánlom, aki a tan-
anyag sűrűjéből kiszakadva, heti 
egyszer szeretne kötetlenül gondol-
kodni! Különösebb előképzettséget 
nem igényel, de felkeltheti az érdek-
lődést más filozófusok iránt, akikkel 
a tanár úr időnként párhuzamot von, 
vagy példálózik. A jegyszerzéshez 
egy saját, önállóan választott József 
Attila verset kell elemezni, amit akár 
év közben, akár egy vizsga keretén 
belül meg lehet tenni. Ez utóbbi nem 
sokban különbözik egy jó hangulatú 
évközi órától.

Ropolyi tanár úr tart még Filo-
zófia a beat, rock és popzenében, 
az Internet társadalmi és kulturális 
hatásai, valamint Szerepjáték – Filo-
zófia és helyzetgyakorlatok speciket 
is. Érdemes meghallgatni!

Csíkosfejű Nádiposzáta

Űrkutatás és gyakorlati  
alkalmazásai

Gyermekkorom óta érdekel a 
világűr. Imádtam kellemes nyári estén-
ként kifeküdni a fűbe, bámulni a fényes 
kis pontokat a fekete háttér előtt és 
elámulni azon, milyen pici is vagyok.

Ahogy idősebb lettem, egyre 
jobban megismerkedtem a világűr 
rejtelmeivel (már amennyire az álta-
lam elérhető információk engedték).  
Az egyetemen – bár végül nem csil-
lagász szakirányra mentem – ennek 
megfelelően próbáltam a lehető leg-
több információt begyűjteni a témával 
kapcsolatban, így hozott össze a sors 
ezzel a tárggyal.

Amikor pár éve végighallgattam 
Dr. Ferencz Csaba előadássorozatát, 
meglehetősen családias hangulatú 
órákon vehettem részt: összesen talán 
heten vettük fel a tárgyat, amiből álta-
lában 3-5 fő volt egyszerre jelen.

Az órákon megismerkedhettünk 
(a teljesség igénye nélkül) az űrkuta-
tás történetével, többféle rakétahajtó-
mű működésével, a különböző típusú 
műholdakkal, műholdrendszerekkel és 
azok felhasználási módjaival, valamint 
a kozmológiai ember elvvel és az űrku-
tatás jövőjével is.

A számonkérés egy szóbeli vizsga 
volt, amely két részből, egy nagyobb 
és egy kisebb tételből épült fel. A nagy 
tételének témáját mindenki magának 
választhatta (a lehetséges opciókat elő-
re megkaptuk), és ennek függvényé-
ben (mesélősebb tételhez számolósabb, 
levezetéshez szövegesebb) kis tételt 
kaptunk a vizsga helyszínén. Szerin-
tem ez elég korrekt egy specinél: nem 
fogsz beleszakadni a hatvan tétel meg-
tanulásába, ugyanakkor nem is ingyen 
adják azt a két kreditet, én élveztem!

Szerintem az előadás remek és szó-
rakoztató (ezt alátámasztja hogy két-
szer is végigültem), így bátran ajánlom 
mindenkinek, akit érdekel az űrkutatás 
(és annak gyakorlati alkalmazásai).

Ákos

Kreditvadászat
Ha elfog a tanácstalanság

Voltál már úgy, hogy a tárgylistát böngészve nem találtad meg azt, 
amelyik igazán érdekel? Új rovatunk célja, hogy mindenkinek segítsen 
megtalálni azokat az előadásokat, amelyek a leginkább érdeklik őt. Ha van  
neked is kedvenc specid, ragadj billentyűzetet és írj róla nekünk!

Állati eredetű mérgek és 
hatóanyagok

Elöl járóban annyit  monda-
nék, hogy ez egy MSc-s kötelezően 
választható tárgy, amit mint BSc-s 
hallgató szabadon választható tárgy-
ként felvehet. Az előadást Dr. Farkas 
János tartja az Állatrendszertani tan-
székről.

Az óra keretei között megta-
nultuk mi a különbség a mérgező 
és mérges állat között. Később a 
rendszertani kategóriákban előre-
haladva, az egysejtűektől egészen 
az emlősökig átvettük, hogy milyen 
mérgeket tartalmaznak, és ezeknek 
milyen élettani hatásai vannak. Kez-
detben a „Red Tide”-ról esett szó, 
amiről addig sosem hallottam, de 
nagyon megfogott a téma, így jobban 
utána olvastam. Ahogy haladtunk 
előre a Tanár úr egy ismerősét hívta 
be órát tartani, ki a mérges kígyók 
szakértője. Rengeteg hasznos infor-
mációt tudtunk meg róluk, és még 
azt is megtanultuk, hogyan kell meg-
fejni őket.

Választani lehetett, hogy vizsgát 
írunk, vagy esszét adunk be egy mér-
gező állati csoportról. Én ez utóbbit 
választottam, így a vizsgáról nem 
sokat tudok mondani, azt viszont 
igen, hogyha így dönt valaki, akkor 
meglepően sok újdonságot talál. Az 
én témám a kúpcsigák voltak, ame-
lyekről egy 6 oldalas beadandót küld-
tem ellenőrzésre. Az írása közben fel-
használtam az órai jegyzetet, illetve a 
kérésre a Tanár úr segített különböző 
szakcikkeket találni, amelyek segítsé-
get nyújtottak.

Az előadás az őszi félévben indul, 
ha esetleg csak érdekel a tárgy, de nem 
akarod kreditként felvenni, egyezte-
téssel be lehet járni egyszerűen meg-
hallgatni.

Az óra tematikája megtalálható 
a http://bio.elte.hu oldalon a megfelelő 
menüpont alatt.

Fetter Dávid

http://bio.elte.hu


Csatlakozz a szerkesztőséghez!
Az egyetemi élet során elkerülhetetlen, hogy valamilyen szinten megtanuljuk kifejezni magunkat, tudjuk, 

hogyan kell kutatást végezni, anyagot gyűjteni egy beadandóhoz vagy akár a diplomamunkához. Ha nincs még 

gyakorlatod ebben, csatlakozz hozzánk cikkíróként, ahol a téged érdeklő témáról írhatsz, ráadásul egy gyakorlott 

csapat segít abban, hogy legközelebb még jobb teljesítményt nyújthass.

Az egyetem folyosóin sétálva gyakran láthatsz a falakra kifeszített posztereket, amelyek különböző tudomá-

nyos kutatásokat mutatnak be. Mondanom sem kell, hogy egy ilyen összeállítása a Word képességeit általában 

meghaladja. Ha érdekel egy komolyabb program kezelése, nálunk megtanulhatod, ráadásul teljesen ingyen.

Ezenfelül természetesen szükségünk van olyan emberekre is, akik kiváló helyesírásukkal emelkednek 

ki a tömegből, illetve akik hajlamosak folyamatosan kijavítani barátaik elgépeléseit, helyesírási és nyelv-

tani hibáit. Ha magadra ismertél, jelentkezz nálunk 

olvasószerkesztőnek!
Amennyiben felkeltettem az érdeklődésed, keress 

meg személyesen (Fogadóóra: kedd 10:00–12:00, Déli Hali 

(D 00-732) vagy e-mailben (foszerkeszto@ttkhok.elte.hu),  

bármilyen kérdésre szívesen válaszolok.

Remélem hamarosan találkozunk!
Saáry Ákos

a Tétékás Nyúz főszerkesztője

Meghívó
A Blues Rádió Budapest zenekar

RÁDIÓGYŰJTEMÉNYE
c. kiállításának megnyitójára

A kiállítást megnyitja:
Dr. CSÁMPAI ANTAL

Közreműködik a
BRB zenekar

Időpont: 2015. február 26. 16:00Helyszín: ELTE TTK Kari Könyvtár, Kémiai szakgyűjteményPázmány Péter sétány 1/A, 1.116.

A kiállítás megtekinthető: 2015. március 20-ig.

Az ELTE Bridzsklubja február 25-től kezdő-dően szerdánként 16 órától ingyenes játék-központú kezdő bridzstanfolyamot indít.
Helyszín: D 0-220, előzetes  
jelentkezés nem szükséges.

További info: bolyai.cs.elte.hu/bridzs

Régi Nyúzok szabadon elvihetők!
A Tétékás Nyúz papíros archívuma rendezésen esett át, és a 

felesleges, régebbi számoktól könnyes búcsút fogunk venni.
Ha magad is teszel el a Nyúz-okból, van egy szám ami érdekel, 

esetleg csak nosztalgiáznál és kíváncsi vagy, hogy nézett ki egy 
Nyúz 2-5-10 évvel ezelőtt, akkor ez egy remek lehetőség számodra, 
hogy beszerezz egy-egy példányt.

Amennyiben konkrét elképzelésed van, mely számra vadá-
szol vagy csak random szeretnél egy-egy régebbi újsághoz 
hozzájutni, esetleg csak nézelődnél kicsit, keress bátran engem 
(e-mailben, fogadóórában) vagy az irodavezetőt, szívesen segí-
tünk a válogatásban.

Saáry Ákos
a Tétékás Nyúz főszerkesztője

Pályázz!
A TTK HÖK pályázatot hirdet

– esélyegyenlőségi biztos
– tudományos biztos
– biológia szakterületi koordinátor

– ellenőrző bizottsági tag
– utánpótlás és önképzésért felelős referens

tisztségekre. Ha érdekel ezek közül valamelyik, vagy bármely másik tisztség, keresd meg az Önkormányzat elnö-

két vagy tisztségviselőink egyikét valamely elérhetőségükön (ezeket megtalálod a http://ttkhok.elte.hu/tisztsegviselok 

oldalon). Pályázni a http://ttkhok.elte.hu/palyazat felületen keresztül tudsz!

A TTK HÖK pályázatot hirdet továbbá kis rendezvény támogatására.

A pályázat pontos kiírását a http://ttkhok.elte.hu/kisrendezvenyek-palyazat linkre kattintva olvashatod, bármilyen 

kérdéssel fordulj az Önkormányzat elnökéhez vagy a rendezvényszervező biztoshoz valamely elérhetőségükön. 

Ez esetben pályázni a http://ttkhok.elte.hu/kisrendezvenyek/palyazat űrlapon keresztül tudsz!

Erasmus 2015–2016  
pályázat

Kedves Hallgatók!

A neptunos üzetben értelsülhettetek róla, 

hogy az Erasmus+ pályázat kiírásrak került, 

itt olvashatjátok el a kari kiírást ami számo-

tokra jelentkezéskor a mérvadó: 

http://ttkhok.elte.hu/erasmus-palyazas-20152016

Kérlek titeket, tanulmányozzátok a kiírást 

és a Külügy/Erasmus szekcióját a webol-

dalnak, a legtöbb információt megtalálhat-

játok ott. Ha valami kérdésetek merül fel, ne 

habozzatok és írjatok a kulugy@ttkhok.elte.hu 

e-mail címre.

Határidő a neptunban való leadásra:

Március 11!
Lovász Tamás

külügyi biztos
ELTE TTK HÖK

Játssz csapatban!
Elmennél sportolni, de nincs kivel?
Egyedül nem bírod rávenni magad a mozgásra?
Összehoznád a baráti társaságot egy csapatsport keretében, de túl macerás a szervezés, az állandó egyeztetés?

Ezekre a kérdésekre nyújt megoldást a TeamMeUp, amelynek célja a megfelelő sportárs megtalálása, csa-patsportok szervezésébe során felmerülő akadályok leküzdése.

Látogass el weboldalunkra – http://teammeup.hu – ahol többet is megtudhatsz rólunk, és feliratkozhatsz hamarosan induló béta tesztünkre, vagy like-olj min-ket a Facebookon!

A 2014/2015 tavaszi  
félévre vonatkozó 
utalási időpontok:

– 2015. március 10. kedd
– 2015. április 10. péntek
– 2015. május 11. hétfő
– 2015. június 10. szerda

Ezen napok után után 3-5 munkanapon 

belül az ösztöndíjnak meg kell érkeznie, a 

Neptunban utalás előtti napon (elvileg) már 

rögzítve láthatjátok az összegeket. (Neptun 

// Pénzügyek // Ösztöndíjak,Kifizetések)

Továbbá ezeken a napokon kívül az Egye-

temnek nem áll módjában utalni, mert ezek 

a Magyar Államkincstárral előre tárgyalt 

időpontok. (Rendkívüli utalási időpontért 

kérvényt kell benyújtani, annak az utalás-

nak milliós nagyságrendűnek kell lennie.)

Minden rendszeres pályázat 5 hónapra 

szól. A félév második hónapjában kerül 

kiutalásra az első és másdik havi ösztöndíj.  

Így minden félév első hónapjában, illetve a 

nyáron (július, augusztus) nem áll módunk-

ban kifizetéseket intézni, ez alól a doktoran-

dusz ösztöndíj a kivétel.

A hivatalos főtitkári körlevelet megta-

láljátok a http://ttkhok.elte.hu/sites/default/

files/2-2015_fotitkari.pdf linken.

mailto:foszerkeszto%40ttkhok.elte.hu?subject=Jelentkez%C3%A9s%20szerkeszt%C5%91nek
http://bolyai.cs.elte.hu/bridzs
http://ttkhok.elte.hu/tisztsegviselok%20
http://ttkhok.elte.hu/palyazat
http://ttkhok.elte.hu/kisrendezvenyek-palyazat
http://ttkhok.elte.hu/kisrendezvenyek/palyazat
http://ttkhok.elte.hu/erasmus-palyazas-20152016%0D
mailto:kulugy%40ttkhok.elte.hu%20?subject=
https://www.facebook.com/pages/TeamMeUp/570548359734132
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/2-2015_fotitkari.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/2-2015_fotitkari.pdf
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A zene hatása az emberi szervezetre

A villamoson utazók nagy része üveges tekintettel mered maga 
elé, miközben furcsa zajok hallatszódnak a füle felől. A reklámok 
vidám dalocskákkal hirdetik termékeiket, az anyukák dúdolgatva 
nyugtatják zaklatott gyerekeiket. Körülvesz minket a zene, de tisz-
tában vagyunk vele, hogy milyen hatással van ránk?

A válasz nyilvánvalóan egy igen 
lenne, hiszen azért hallgatunk zenét, 
hogy valamivel kitöltsük a magányos 
lakásunkban visszhangzó csendet, 
kizárjuk a külvilág idegesítő zúgását, 
relaxáljunk egy hosszú, fárasztó nap 
után… és még estig sorolhatnánk a 
különböző helyzeteket. Tudatosan 
kihasználjuk, hogy jelentősen befolyá-
solja testi és lelki állapotunkat egyaránt.

Egyesek úgy tartják, már a magza-
tok is hallják a mama pocakjába beszű-
rődő zenét, és a klasszikusok hatására 
megnyugszanak, sőt, mozgással még 
reagálhatnak is rájuk. Tudományo-
san alátámasztott tény? Nem igazán.  
A kutatásokat erősen megnehezíti, 
hogy az anyaméhen belül elég nehéz 
megfigyelni a magzat viselkedését.  
Azt sem tudták még bebizonyítani, hogy 
születés után a babák valóban felismerik 
a korábban hallott dallamokat, bármeny-
nyire is jól hangzik a feltételezés. Viszont 
megkérdőjelezhetetlen, hogy a lágy, dal-
lamos zene jót tesz a kicsinek.

A Mozart-hatás
A kilencvenes évek elején írták le 

először a zene emberi szervezetre gyako-
rolt hatását. Rengetegen vizsgálták – és 
vizsgálják ma is – a témát. A kutatások 
során szerzett eredményeket azonban 
csúnyán félreértelmezték, így 1994-ben 
elterjedt a hír: Mozart zenéjének hall-
gatásától okosabb lesz az ember – ez a 
Mozart-hatás. A méltán híres zeneszer-
ző művei azonban nem alkalmasak az 
intelligencia növelésére, de ez nem jelen-
ti azt, hogy semmilyen hatásuk nincs.  
A komolyzenei darabokról – közülük is 
kifejezetten Mozart műveiről – bebizo-
nyosodott, hogy ha csak rövid időre is, 
de valóban képesek bizonyos képessé-
gek fejlesztésére. A klasszikus melódiák 
sokkal komplexebb felépítésűek, mint 
a mai könnyűzenei slágerek, máshogy 
is dolgozzuk fel őket. Az általuk bejárt 
agyi pályáink hasonlóak a térbeli logikát 
igénylő feladatok megoldásához szüksé-

ges útvonalakéhoz, ezért egy klasszikus 
mű meghallgatása úgymond előkészíti 
ezeket a problémákra. A zenehallgatást 
követő egy órán belül a kísérletben részt-
vevők sokkal jobban teljesítettek a tér-és 
időérzékelési teszteken, például gyor-
sabban raktak ki egy puzzle-t.

Megdöbbentő lehet, de Mozart 
D-dúr szonáta két zongorára című 
darabja csökkenti a rohamok számát 
epilepsziás betegeknél (ezen kívül csak 
egyetlen zenei darabbal sikerült repro-
dukálni ezt az eredményt).

Nemcsak a zenehallgatás, hanem a 
különböző hangszerek ismerete is elő-
segíti a gyermekek agyának fejlődését. 
Interaktív zeneórákon való részvétel 
után már az egy évesek körében is lát-
ványos eredményeket értek el: a kicsik 
sokkal többet mosolyogtak, könnyeb-
ben meg lehetett őket nyugtatni és 
hamarabb elsajátítottak korai kommu-
nikációs formákat – integetés, tárgyak-
ra mutatás – mint a kontrollcsoportban 
lévő gyerekek. Míg a zenehallgatás-
nak csak rövid ideig tartó hatása van, a 
hangszerek hosszú távon is támogatják 
az agy differenciálódását.

A zene színe
Ne keseredj el, ha sosem tanultál 

hangszeren játszani, még nem késtél 
le semmiről, hiszen a zenehallgatás is 
számtalan jótékony hatással rendel-
kezik. Műfajtól függően befolyásolja 
hangulatunkat: a dallamos számok 
oldják a stresszt és a szorongást, eny-

hítik a depresszió tüneteit. A vérpezs-
dítő, vidám dalok jókedvre derítenek 
és mozgásra ösztönöznek, emelik a 
percenkénti légzésszámot és a vérnyo-
mást. A romantikus melódiák álmo-
dozásra késztetnek, míg a rock és a 
metál hallgatása remekül alkalmas a 
felgyülemlett agresszió levezetésére.

Tudtad, hogy a zenének színe is 
van? Az ember ösztönösen színeket 
társít mindenhez, így az általa hallga-
tott zenéhez is. Egy 2013-as tanulmány 
alapján a mexikói és amerikai lakosok 
az unalmas számokat sötét, a boldogsá-
got okozókat élénk színekkel párosítják. 
Ugyanebben az évben egy kutatás során 
megállapították, hogy a szomorkás zene 
is képes a hangulat javítására. Az ilyen 
jellegű számok olyan érzelmi egyvele-
get jelentenek számunkra, mely negatív 
és pozitív is egyszerre. Ha ez nem lenne 
elég, egy 2009-es kutatás szerint mind-
egy, milyen a zene, 15 másodpercnyi 
hallgatás után másként értelmezzük a 
körülöttünk lévő személyek arckifejezé-
sét, többnyire boldogabbnak látjuk őket.

De mi a helyzet az idősebb korosz-
tállyal? Egy rendkívül friss – szinte még 
ropogós – 2015-ös tanulmány kimutatta, 
hogy a zenehallgatás rontja az időseb-
bek asszociációs memóriáját. A kutatás 
kimondja: bár a zene segít ellazulni és 
koncentrálni, de nem segít az emlékezés-
ben. A kísérlet egyetemisták és korosabb 
felnőttek közreműködésével történt; 
képeket mutattak nekik, melyeken egy 
arc és egy hozzá tartozó név szerepelt, és 
arra kérték a résztvevőket, igyekezzenek 
minél többet megjegyezni. Pár perccel 
később ismét megkapták a képeket, de 
nem feltétlenül ugyanazzal a névvel – a 
kérdés pedig, hogy helyes a párosítás? 
A teszteket teljes csendben, esőkopogás 
hangjára vagy rockzenei kísérettel haj-
tották végre. Mindkét korosztály egyet-
értett abban, hogy a zaj zavaró, de az 
egyetemisták számára ez nem jelentett 
különösebb problémát. Az idősebbek-
nek azonban gondot okozott a felesleges 
háttérzajok kiszűrése, és rosszabbul telje-
sítettek, mint ifjabb társaik.

Ettől függetlenül az idősek igenis 
szoktak zenét hallgatni, ugyanazért, 
amiért mi is. A felmérések alapján 
a nekik megfelelő dallamok pozitív 
érzéseket keltenek bennük, amelyek 
hozzájárulnak a hosszabb életkor meg-
éléséhez. Ráadásul a zene mozgásra 
készteti őket – ezt idősebb korban már 
igen nehéz elérni.

Polyák Katalin

Irány Európa!
Avagy Európa lakosságának változása

Biztosan sokan jártak már úgy, hogy éhesen sétáltak az utcán 
magyar gyorséttermet keresve, de sokszor hiába. Budapesten is 
nehéz ilyen helyet találni, mivel a kínai, török vagy éppen amerikai 
gyorséttermek ellepték az utcákat, ami persze nem feltétlenül baj, 
de a bevándorlásra vannak negatív példák is.

Az elmúlt hetekben történő nyu-
gat-európai események elgondolkodtat-
ják az embereket. A Franciaországban 
történt eset során Európa egyik leg-
nagyobb jelentőségű városában Euró-
pán kívüli személyek tették azt, amit 
akartak. Nem véletlenül gondolkod-
tatja el az embereket és teszik fel a kér-
dést: hogyan történhetett meg mindez?  
Az okokat elsősorban az Európába 
(főként Nyugat-Európa) történő beván-
dorlásban lehet keresni.

Bevándorlónak tekinthetjük azt, 
aki valamilyen okból (legtöbb esetben 
munkavállalás miatt) elhagyja anyaor-
szágát és más, idegen országban próbál 
szerencsét. A vándorlás végbemehet 
egy adott országon belül is, de akár 
országok és kontinensek között is.

Nehéz eltekinteni a globalizáció 
és a bevándorlás egyik fő centrumától, 
Nagy-Britanniától (ezen belül 
is kiemelkedik Anglia szerepe). 
A lakónépesség részesedésé-
ből megközelítőleg ötmillió 
külföldi állampolgár veszi ki 
részét és továbbra is rohamo-
san érkeznek bevándorlók a 
szigetországba. A brit kormány 
forszírozza a külföldi állam-
polgárokat támogató segélyek 
eltörlését, sőt radikálisabb 
ötletként felmerült az is, hogy 
kilépnek az Európai Unióból, 
hiszen a rendszer nem igazán 
szabályozza az emigránsok bevándor-
lását. Anglia bevándorlási statiszti-
kájában érdekes, hogy főként Dél- és 
Kelet-Európából érkeznek a szerencsét 
próbálók, a legújabb tendencia szerint 
a fő kibocsátó országok: Bulgária, 
Románia, Lengyelország vagy éppen 
Spanyolország.

Európa legnagyobb népességű 
országát, Németországot megvizsgál-
va láthatjuk, hogy mennyire is befo-
lyásolja a vándorlás az egyes országok 
tényleges népességét. Amint az tud-
ható, Németország népessége fogyó-

ban van, népességszáma csökkenne, 
ha nem lenne pozitív a bevándorlási 
mérleg. 2012-ben úgy nőtt Német-
ország lakossága kétszázezer fővel, 
hogy évközben kétszázezerrel több 
halálozást regisztráltak, mint szüle-
tést. Azaz, a bevándorlás összesen 
négyszázezer fővel növelte a népes-
ségszámát. Nem Nagy-Britanniában a 
legnagyobb a külföldi állampolgárok 
száma: a németeknél ez a szám eléri a 
nyolcmillió főt. Németországba főkép-
pen kelet felől érkeznek bevándorlók, 
leginkább a török vendégmunkások 
száma kiemelkedő, de sokan érkeznek 
a Közel-Keletről, Észak-Afrikából és 
hazánkból is. Hasonlóan a nyugat-
európai országokhoz Németország-
ban is a rendkívül erős gazdasági 
helyzet és munkahelypiac lehet vonzó 
az emberek számára.

Franciaország földrajzi helyzeté-
ből fakadóan már régóta szoros kap-
csolatban van Európán kívüli társa-
dalmakkal, ebben nagy szerepe van a 
kereskedelemnek. A franciák a gyar-
matosításban is intenzíven részt vet-
tek szintén a kedvező pozíciójuknak 
köszönhetően. Ezen okok miatt lehet-
séges, hogy Franciaország etnikailag 
és vallásilag Európa talán legválto-
zatosabb országa. Egyes becslések 
szerint jelenlegi népességét akár már 
negyven százalékban is a bevándor-
lók alkotják, akik leginkább a nagy-

városokban koncentrálódnak. Ez az 
adat fenyegetően nézhet a franciákra. 
A becsléseken túlmutat azonban az 
a tény, hogy a bevándorlók száma 
és aránya fokozatosan növekszik.  
A legtöbb emigráns az egykoron 
francia gyarmatok területéről érke-
zik. Számukra a nyelv sem jelenthet 
akadályt, hiszen anyanyelvük a fran-
cia. Így a legtöbben Afrikából kelnek 
útra, főleg arabok és feketék. A leg-
nagyobb kibocsátó országok között 
szerepel Tunézia, Marokkó vagy akár 
Algéria is. A francia államot nagyban 
terheli az érkező személyek ellátá-
sa, segélyezése és foglalkoztatása is, 
ezzel egyértelműen nehezebb gazda-
sági helyzetbe kerülve.

Mint tudjuk hazánkban nagyon 
erős az emigráció, egyre szélesebb 
tömegek hagyják el Magyarországot. 
Azonban országunkat erősen érinti a 
bevándorlás is. A Központi Statisztikai 
Hivatal (KSH) adatai szerint 2014-ben 
több mint száznegyvenezer külföldi 
állampolgár tartózkodott az ország 
területén, Magyarországon azon-
ban igen magas a magyarság aránya.  
2013-ban összesen közel tizenkilenc-
ezer menedékkérő lépte át a határt, 
ebből mindössze ötszázan legálisan.  
A legtöbben Koszovóból, Afganisztán-
ból és Pakisztánból érkeztek.

A bevándorlásnak egyaránt 
lehetnek pozitív és negatív 
hatásai, ez leginkább a folyamat 
mértékétől függhet. Egy pontig  
a bevándorlás erősítheti az 
adott országot, hiszen sokszí-
nűvé, kulturálisan fejlettebbé 
teheti. Az emigránsok tömege 
akkor is jól jöhet, ha egy ország 
munkaerőhiányban szenved és 
gazdasági vagy a turizmusban 
megjelenő fejlődést okozhat. 
Ezzel ellentétben egy bizonyos 
határon túl a beérkező tömegek 

terhelhetik az ország gazdaságát, és ha 
nincs elegendő munkahely, felléphet a 
tömeges munkanélküliség, így a beván-
dorló csoportok társadalmilag igen ala-
csony szinten helyezkedhetnek el.

A vándorlás egyes személyekre 
levetítve lehet nagyon sikeres: olykor 
a reménytelenségből jelent kiutat, segít 
a családoknak a megélhetésben, a fel-
emelkedésben. Persze sokszor rosszul 
is elsülhet (talán többször így), és a 
helyváltoztatás, a próbálkozás totális 
kudarccal végződik.

Cseh Dániel
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Természet-Tudomány-Technika Cooltér14 15Az önbizalomról 70 percben
Sosem késő azzá válni, aki lehettél volna

Február 10-én megrendezésre került a Hogyan tovább? című 
előadássorozat következő része. Mivel az ELTE BTK Gólyavárának 
legnagyobb terme is csak 480 férőhelyes, az érdeklődőknek csak 
negyede jutott be – de a többiek se búsuljanak, a témáról májusban 
lesz egy másik előadás is, így senki sem marad le róla.

Ha egy tízes skálán jellemezned 
kellene önbizalmadat, hányast adnál 
rá – és hogyan? Ha például egy négyes 
lenne a válaszod, letörten közölnéd, 
hogy „még csak négyes”, vagy lelkesen 
rávágnád, „már négyes!” – nem mind-
egy, hogy mennyire vagy szubjektív. 
Limpár Imre előadása során tükröt állí-
tott elénk, mint minden pszichológus. 
Hogy mit látunk egy ilyen tükörben?  
A válasz az előadás legfontosabb gon-
dolata: ez csak rajtunk múlik.

A központi kérdéskört az önbi-
zalmi triász adta – önbizalom, önérté-
kelés, önbecsülés. Különböző techni-
kákat ismerhettünk meg a megfelelő 
önkép kialakításához, melynek birto-
kában ráléphetünk az önmegvalósí-
tás rögös útjára. Fontos, hogy időben 
leszögezzük: az önbizalmi triász az 
önszereteten alapul, nélküle egyik 
fogalom sem stabil. Kipróbálhatjuk az 
összes módszert, amelyet az előadás 
alatt megismertünk, ha közben nem 
vagyunk jóban önmagunkkal, nem 
megyünk velük semmire.

Ha az alap megvan, hozzálátha-
tunk az önbizalmi triász kiépítéséhez, 
melynek mindegyik tagja ráhelyezhe-
tő életünk idővonalára. Minden foga-
lomhoz hét kérdés tartozott, melyek-
re azonnal – írásban – válaszolni is 
kellett. Az elsőként vizsgált téma az 
önértékelés, amely a múlttal függ 
össze. Először is: mennyire értékeled 
azt, amit eddig elértél? Készíts tény-
táblát „amire büszke vagyok” címmel, 
és vedd elő, ha nehezebb időszakon 
mész keresztül. A második kérdés: 
kinek a mondata fáj a mai napig – és 
mi az? Ez összefügg a következővel 
– kinek nem tudtál még mindig meg-
bocsátani? Ha több nevet is fel tudsz 
sorolni, készíts listát, de azt se felejtsd 
el, hogy esetleg te is rajta lehetsz.

Gondolkodj el egy kicsit, milyen 
melléfogásod van, ami máig nyo-
maszt? Megvizsgálhatod a problémát 
szakmai és magánéleti szempontból 

is. Az ötödik kérdés talán a legkomo-
lyabb az összes közül: kit nem enged-
tél még el? Lehet szó gyászról, pár-
kapcsolatról vagy elveszített barátok-
ról is. Előfordulhat, hogy még mindig 
őt hibáztatod, ezért nem tudsz tőle 
búcsút venni – vagy pont, hogy maga-
dat okolod azóta is.

Eddigi életedre visszatekintve mit 
bántál meg? Ha egy nehéz választás 
elé kerülsz, állj meg egy pillanatra, és 
kérdezd meg magadtól, hogy húsz év 
múlva mit szólnál a dologhoz, meg-
bánhatod utólag vagy nincs is mit 
veszítened? A perspektívaváltás sokat 
segíthet ilyen helyzetekben.

Az utolsó kérdésre nyugodtan 
válaszolj teljesen őszintén: milyen 
vágyad nem teljesült még be? Váltsd 
valóra gyermekkori álmodat, hogy 
átéld a semmihez sem fogható 
érzést, hogy valami a helyére került.  
Végezetül pedig egy kis útravaló, 
amire biztosan nem gondoltál még: a 
múltunk nem befejezett. Át lehet írni. 
Lehet, hogy később fog csak összeáll-
ni a kép, éveknek kell eltelniük, mire 
értelme lesz valaminek, de így már 
kevésbé fájdalmas.

A múlt után értelemszerűen a jelen 
került terítékre önbecsülés címszó alatt. 
Egymás után hétszer ugyanaz a kérdés 
hangzott el: ki vagy te? Gyűjts össze 
minél több definíciót, a lényeg, hogy 
gondolkodj el egy kicsit önmagadon. 
Minél többféleképpen tudod jellemez-
ni magad (ez a self-komplexitás), annál 
többet segít a nehezebb időszakokban, 
hogy más szemszögből is látod magad. 
Vizsgáld meg, amit gyűjtöttél – megje-
lent bennük a foglalkozásod, az eredeti 
végzettséged? A kettő nem feltétlenül 
ugyanaz, megadják a szakmai identi-
tásodat. Eszedbe jutott, hogy honnan 
jöttél, milyen vallású vagy, mi a hob-
bid? Ha különböző szerepeid vannak, 
felsoroltad őket? Hajlamosak vagyunk 
a címkézésre, például ha gyerekkorod-
ban azt mondták neked, hogy ügyetlen 

vagy, húsz évvel később is így jellem-
zed magad, annyira megragadt ben-
ned. Tényleg ilyen vagy? Ne hagyd, 
hogy lehúzzanak a múlt terhei. Tekints 
a jövőbe, legyen egy víziód, és higgy 
benne, hogy el fogod érni; ez a tipikus 
önbeteljesítő jóslat. Bármit elérhetsz, 
ha elköteleződtél iránta, és hajlandó 
vagy megfizetni az árát.

Ezzel el is érkeztünk az utolsó idő-
síkhoz: bízol a saját jövődben? Ahhoz, 
hogy ezt meg tudd tenni, szükséged 
van önbizalomra. Természetesen itt 
is megkaptuk hét segítő kérdésünket. 
Talán a legfontosabb, hogy ki az a sze-
mély, aki lenni szeretnél, és milyen 
életet élnél? Milyen kapaszkodóid 
lesznek a jövőben, tehát ki vagy mi 
az, akire/amire biztosan számíthatsz 
majd? Ha magadat is ide sorolod, az 
a legjobb helyzet, hiszen biztos pont 
vagy önmagadnak.

Nevezd meg nyugodtan, hogy mi 
a legfőbb vágyad, és ne félj megvalósí-
tani. Hajlandó vagy valóban megfizetni 
az árát? Mi az alap attitűdöd – ezt a 
cikket olvasva azt várod, hogy a meg-
oldás leugrik a papírról, vagy készen 
állsz rá, hogy tegyél is valamit az ügy 
érdekében? Mert bizony mások nem 
tudják helyetted megtenni a dolgokat. 
Állj végre a sarkadra!

Furcsa kérdés, de ha bemész 
egy könyvesboltba, melyik szekció 
a kedvenced; a szépirodalmi művek 
mellett időzöl el, vagy rögtön az 
önsegítő könyvek felé veszed az 
irányt? Végül, de nem utolsó sor-
ban: milyen értékrendet tartasz, mi 
az, amiben valóban hiszel?

Válaszolj minden egyes kérdésre, 
döbbenj rá, ki is vagy valójában – és ne 
félj megvalósítani önmagad! Ez az iga-
zi út az önbizalom felé. Honnan fogod 
tudni, hogy elérted a várva várt szin-
tet? Nagyon egyszerű: lesz egy napi 
rutinod. 1. Felkelsz. 2. Csodálatos vagy. 
3. Lefekszel aludni.

Polyák Katalin

Támad a kultúra
Egy kis programajánló

Az elmúlt időszakban a Cooltér egy méltatlanul hanyagolt rovata 
volt az újságnak, így most egy kis csavarral szeretnénk új lendületet 
adni neki. A megszokott hosszabb hangvételű írások helyett ezúttal 
kulturális programajánlót olvashattok.

Továbbra is tart az Ybl emlékév alkalmából 
nyitott kiállítás a Kiscelli Múzeumban!

A Székesfehérváron született építész zseni munkássága 
előtt tisztelegve 2014-et Ybl emlékévvé nyilvánították, a 
tervező 200. születésnapja alkalmából. Az eseménysorozat 
keretében több izgalmas kiállítás is megrendezésre került, 
ám szerencsére ezek még mindig nem csengtek le, hiszen 

a Kiscelli Múze-
umban továbbra is 
látogatható a XIX. 
század Budapest-
jének egyik legkor-
szerűbben felépített 
épülete. Persze már 
maga a megépí-
tés is egy izgalmas 
történet ,  hiszen 
kalandos történet 
után készült el, ám 

a kiállítást az teszi igazán egyedivé, hogy a pontos tervek 
is a közönség szeme elé tárulnak. A kiállítás március 1-ig 
látogatható, aki érdeklődik az építészet, és a boldog békebeli 
budapesti fejlődés iránt, annak mindenképpen ajánlott!

III. Budapesti Halfesztivál a Vajdahunyad várában!

Idén már a Vajdahunyad várában kerül megrende-
zésre a fesztivál, amely e kényszerű helyszínváltoztatáso-
kat az érdeklődés fokozatos növekedésének köszönheti.  
Magyarország elhelyezkedése miatt egy édesvízi halban 
gazdag ország, így sok különböző ételkülönlegesség elké-
szítésére van lehetőség, ezek azonban méltatlanul kis figyel-
met kapnak. Gondoljunk csak a bajai és a szegedi halászlé-
re, vagy a Hortobágyi Halgazdaság számtalan finomságára! 
Természetesen az előbb említett csapatok is képviseltetik 
magukat az eseményen. De nem csupán hazai vizeken 
belül evezhetünk az étvágygerjesztő street food bódék előtt, 
hanem nemzetközi készítményekkel is kényeztethetjük 
ízlelőbimbóinkat, 
és a tenger gyü-
mölcsei is terítékre 
kerülnek! A hal-
ételek szerelmese- 
inek különösen 
ajánlott, főleg Tor-
kos Csütörtökön, 
amikor  fé láron 
élvezhetjük a ked-
venc ízeinket!

Március 31-én lesz egy éve, hogy nincs 
köztünk a legendás house dj, Frankie 
Knuckles.

Az ő tiszteletére az Underworld és a Heller & Farley 
készített egy feldolgozást, mégpedig a Baby Wants To Ride 
című nótából.

Az eredeti szám 1987-ben született, egyik alapját 
képezte a house kultúra előrenyomulásának az Egyesült 
Királyságban.

Ez a tiszteletadás nem a véletlen műve, az Underworld 
és a Heller & Farley páros barátsága még az ezredforduló 
elé nyúlik vissza. Zenei stílusuk megalakulásában meg-
határozó volt Frankie munkássága:

„A house zene megteremtőjeként elmondhatatlanul 
sokkal tartozunk Frankie-nek” – vallja Rick Smith. „Karl és 
én mindig úgy tekintettünk Frankie-re, mint az ősforrásra, 
és Underworldként kezdettől az ő folyójában úszunk.”

Megjelent a legújabb Rone album, Creatures 
néven keressétek!

A hazánkban 
egyelőre  kevés -
bé ismert francia 
elektronikus zenei 
producer legújabb 
albuma a napok-
ban jelent meg a 
zenekedvelők leg-
nagyobb örömére. 
A 34 éves zenész a 
2012-es hatalmas 
sikert  arató Bye 
Bye Macadam albu-
ma után hallatott 
ismételten magáról a nemrégiben megjelent Creatures 
albumával. A jól megszokott intelligens dallamokkal 
operáló előadó stílusában ezúttal sem csalódhatunk, 
ha kellemesen simogató kottákból játszott hangokra 
vágyunk. Azt hiszem, lassan nagyon illendő lenne vala-
melyik hazai klubnak elgondolkodnia azon, hogy a fővá-
rosba csábítsa csillagának emelkedése közben a tehetsé-
ges fiatalembert.

Zikk

Tetszett? Nem tetszett? Mondd el nekünk, miről olvasnál 
szívesen a Cooltérben! Keress meg bátran fogadóórámban, 
vagy a foszerkeszto@ttkhok.elte.hu e-mail címen!

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DkfoJUeyMsOE
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DkfoJUeyMsOE
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DqCFcO0_FWoM
mailto:foszerkeszto%40ttkhok.elte.hu?subject=Coolt%C3%A9r
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Ha/Ver

Az e heti filmünk egy sajnos méltatlanul kevésbé ismert, ámde 
komoly felindultságot okozó szuperhősfilm. Nem, ezúttal sem a DC 
Comics vagy a Marvel bugyraiból előhúzott családi mozifilmről lesz 
szó, hanem egy Brad Pitt nevével fémjelzett független alkotásról, a 
Ha/Ver című filmről.

A Ha/Ver nem véletlenül váltott ki 
indulatokat az amerikai szülőkből, hiszen 
nem sorolható az egyszerű filmek kate-
góriájába. De miről is van szó pontosan? 
Vegyünk alapul egy sima középiskolás 
srácot, aki ráadásul se nem menő, se nem 
szuperintelligens, az egyszerű tinédzse-
rek problémáival küszködik, és foglalkozi-
tatják a kérdések. Egy tipikus amerikai 
film, mondhatnánk eddig, valóban nem 
túl izgalmas az első része, bár a nyitójeler-
net azonnal felkelti az érdeklődésünket. 
Aztán a szürke hétköznapok folyamán 
történnek a képregényrajongó sráccal 
olyan dolgok, amelyek tettre késztetik 
őt, így a nagy elhatározásból kiindulva 
megrendeli élete első búvárruháját. Hogy 
mégis milyen felindultságból? Hát termé-
szetesen abból, hogy ő szuperhős lesz, és 
ezzel el is indul a kőkemény kiképzés. 
Persze nem egy kútbörtönbe vetett Bruce 
Wayne szintű komoly lelki felüdüléssel 
járó önképzésre kell gondolni, hanem 
leginkább csak New York sikátoraiban 
ugrálgat bele az autógumikba. Hát, mit 
ne mondjak, nem túl hiteles figura, nem 
ő fogja megmenteni a világot a pusztu-
lástól. De nincs mit tenni, jöhet a bosz-
szú, végre kőkeményen fellép a bűnözők 
ellen... akik aztán jól elverik és kórházba 
kerül. Na, persze egy szuperhős nem fed-
heti fel kilétét, így aztán emiatt igen furcsa 
szituációba kerül. Hogy miről is van szó 
pontosan? Az általános környezetben a 
róla alkotott kép teljesen megváltozik, 
és végre ott is sikert tud elérni az életé-
ben, ahol eddig nem. Persze a kudarc 
nem feledtetheti vele végső célját, így 
továbbra is harcol a világ jobbá tételéért.  
Ameddig nem csap le a várva várt 
lehetőség a gonosz emberekkel való 
leszámolásra, addig a fiú leginkább 
macskák megkeresésével tölti az időt, 
amikor váratlanul a semmiből egy utcai 
leszámolás része lesz idétlen búvárru-
hában szerencsétlenkedő emberünk.  
Él a kínálkozó nagy lehetőséggel, és 
kőkeményen nekimegy egyszerre három 
banditának. Bár a stílusán lenne mit 

csiszolni, ennek ellenére a szuperképes-
ségével elintézi a támadókat és megvédi 
a földön fekvőt. Ugyanis hősünk, ami-
kor elverték, szert tett egy nagyszerű 
képességre is, vagyis hogy nem túlzot-
tan fáj, ha összeverik, mert hát az ide-
gei nem kicsit sérültek. Ez a tulajdonság  
Budapest néhány késdobálójában se 
jönne neki rosszul. Szóval, visszetérve 
a filmre, Dave egy videófelvétel alapján 
sztár lesz, mindenki hirtelen Haver akar 
lenni, a megkeresések is beindulnak, így 
hát elkezdődik a nagyüzem. A következő 
bevetésen aztán az is kiderül, hogy nem 
csupán ő az egyetlen New Yorkban, aki 
szuperhős akar lenni, ám lehet, hogy a 
többiek kicsit felkészültebbek.

A film igen sok kérdést feszeget, 
foglalkozik azzal, hogy mi történik, ha 
mersz lépni és még az idióta álmaidat 
is követni akarod. A gonosz ármánnyal 
való küzdelem pedig mindig érdekes. 
Hogy miért váltott ki ez indulatokat, 
mikor egy teljesen egyszerű filmről len-
ne szó? Mert tele van káromkodásokkal 
és brutálisan véres leszámolásokkal, így 
a gyengébb idegekkel rendelkezőknek 
nem is ajánlom. Hogy hol van ebben 
Brad Pitt? Sehol nagyjából, mivel ő csak 
a producere a filmnek, viszont Nicolas 
Cage sok szörnyű filmszerepe után vég-
re valamit le is tett az asztalra. Már csak 
ezért is érdemes megnézni! Van máso-
dik része is ám, ahol sikerült jobbá tenni 
a sztorit, csak ajánlani tudom!

Zikk
KICK ASS (117 perc, 2010)
Pontszám: 8/10

Apró, meghitt, barátságos
Anyám szerint…

A belváros szívében, a Blaha Lujza tér szomszédságában, egészen 
pontosan a Wesselényi utca 25. szám alatt található ez az aprócska 
hely. Jómagam is majdnem elsétáltam mellette, mert a Sark kocs-
mához képest eltörpül, de szerencsére még idejében észrevettem.

Engem már a bejárati ajtó is magával 
ragadott. Ritkán botlik az ember a bel-
város közepén a sok lerobbant kocsma 
között ilyen aranyos, bájos és hívogató 
bejáratra. Bár lehet csak a lila szín fogott 
meg, de lényeg a lényeg, eljutottunk arra 
a pontra (a két héttel ezelőtti első talál-
kozásunk után), hogy a minap be is lép-
tem a küszöbön. Belülről legalább olyan 
elragadó a hely, mint kívülről. A színek 
(lila, kék és törtfehér) harmonizálnak a 
kiegészítőkkel (cukortartó, só- és borstar-
tó). A helyiség kétszintes, maximum húsz 
ember (de szerintem ezzel sokat mondok) 
befogadására képes. A falakat aprócska 
tükrök és képek borítják, amelyek között 
krétával felírt csöppnyi idézetek bújnak 
meg. Ahogy a reggeliző/kávézó/süti-
ző neve is utal rá, a fényképek többsé-
gén anyák szerepelnek a csemetéikkel.  
Ami különlegessé teszi ezen felül a képe-
ket az, hogy az összes fekete- fehér, így 
nem válnak nyomasztóvá egymás mel-
lett, és el se vonják a figyelmet a helyiség 
többi részéről. A fotók többsége a felső 

emeleten található, a lenti részt a picike 
konyha és talán két asztal foglalja el, vala-
mint egy tört fehér üvegezett szekrény lát-
ható. A falon pedig ablaknak ható tükör 
lóg, ami optikailag segít növelni a teret.  
Találékony és egyszerű meg-
oldás. Az emelet se sokkal 
nagyobb az alsó szintnél, de 
fent nagyobb asztalok mellé 
lehet leülni beszélgetni.

Az Anyám szerint ideá-
lis hely a reggelizni, ebédelni 
vagy csak nassolni vágyók-
nak. Kétféle étlap és itallap 
közül lehet választani, egy 
angol és egy magyar nyelvű 
közül, ami szerintem nagyon 
kedves gesztus a külföldiek felé, hiszen 
sok helyen gondot okoz, hogy a menük 
és a termékek csak magyarul vannak 
kiírva. A reggeli kínálat elég bőséges a 
croissant-tól kezdve a pirítóson át egé-
szen a ham&eggs-ig mindent lehet kapni.  
A tárházat bővíti a tipikus angol reggeli 
tükörtojással, baconnel, babbal és kolbász-

szal. Minden friss alapanyagokból készül, 
többféle zöldségből, tojásból és minden 
tojásétel mellé friss péksüteményt adnak. 
Akik nem kedvelik annyira a tojást, 
választhatnak a hétféle melegszendvics 
és saláta közül. Sőt, kétfajta menü 
közül is lehet választani. Sajnos, mint 
minden jó dolgot, a finomságokat  
itt is meg kell fizetni, de cserébe garan-
tált a mennyei végeredmény. Sokunknak 
azonban nincs ideje reggelizgetni, de így 
se kell elkeserednünk, ugyanis ebéddel, 
valamint helyben készült süteményekkel 
várják a később érkezőket. Minden nap 
más sütemény (sajttorta, répatorta, pite) 
várja a betévedőket.

Akik nem túl nagyét-
kűek, ellenben kávéimádók, 
tizenegyféle kávé közül 
válogathatnak. Jó hír, hogy 
laktózmentes tej, valamint 
szójatej is kapható. Forró 
csoki közül is van klasszikus, 
fehér csokis vagy kókuszos, és 
számtalan finomabbnál fino-
mabb tea. Én az eper-man-
gót kóstoltam, csak ajánlani 
tudom. Igazi gyümölcsből 

készült limonádékat, szénsavas üdítőket 
is találunk a kínálatban. Az elmúlt idő 
nagy kedvencei, a smoothie-k, is többfé-
le változatban kérhetők. Ha van olyan, 
aki még ezek után nem kapott kedvet a 
helyhez, annak mondanám, hogy borok, 
sörök és pálinkák is kaphatók.

Bori

Solaris
Stanisław Lem neve sokaknak isme-

rősen csenghet. A lengyel író elsősor-
ban tudományos-fantasztikus műveket 
hagyott maga után, azonban ez gyakran 
csak a körítést adta munkáihoz: általá-
ban filozófiai kérdéseket tesz fel ember 
és a technológia kapcsolatáról, az embe-
riség világegyetemben elfoglalt helyéről, 
az emberi korlátokról, az intelligencia 
természetéről és még sorolhatnám.

Nincs ez másként a címben sze-
replő műben sem, amely egy idegen 
bolygón játszódik, az emberiség és egy 
földönkívüli „faj” kapcsolatfelvételi 
kísérletét írja le és teszi fel a kérdést: 
van egyáltalán értelme két, teljesen 
eltérő fizikai és szellemi paraméterek-
kel rendelkező életformának ilyesmire 
törekedni? Elgondolkodtató…

A Solaris-nak egyébként két film-
feldolgozása is készült, az első még  

1972-ben, amelyhez nem volt szeren-
csém, de állítólag lassú és kissé vonta-
tott, illetve harminc évvel később egy 
modernebb változat, amely olyan neve-
ket tudhat maga mögött, mint Steven 
Soderbergh (rendező), valamint George 
Clooney (főszereplő). Ennek ellenére 
azonban erősen közepesre sikerült, és 
gyakorlatilag pont a lényeget hagyja ki 
– legalábbis véleményem szerint.

A könyvet ugyanis három fő részre 
lehet bontani. Az első a kerettörténet, 
egy szerelmi szál, ugyan drámai, de 
szinte faék egyszerűségű, a könyvben 
teljesen mellékes: mint a damil, ami-
re a gyöngyfigurát fűzzük. A filmben 
pedig szinte ez a leghangsúlyosabb 
motívum, még a sci-fi részt is elnyom-
ja, ami a kapcsolatfelvételi kísérleteket, 
az ehhez kapcsolódó különös esemé-
nyeket foglalja magába. Igen, itt van a 
mondanivaló magja, bár a könyv nem 
áll meg itt, sőt.

Számomra az egyik legérdekesebb 
részt a harmadik szál, vagyis a bolygó 
kutatásának története, valamint annak 
„geológiájának” (már ha beszélhetünk 
erről ebben az esetben – igen, olvas-
sátok el a könyvet, hogy ezt értsétek) 
részletes leírása nyújtja. Fantasztikus-
nak találtam a földi élettől ennyire elru-
gaszkodott, mégis részletekbe menő-
en kidolgozott ábrázolását, lenyűgöz, 
hogy van olyan ember, aki ilyen fantá-
ziával rendelkezik. Bár többen is van-
nak az ismerőseim között, akik pont ezt 
a részt unták leginkább…

Tudom hogy a történetről nem 
írtam semmit, de ez most maradjon is 
így: én bátran ajánlom ezt a nem egé-
szen kétszáz oldalas művet bárkinek, 
akit egy kicsit is foglalkoztat a sci-fi 
irodalom, ugyanakkor nem mászott 
falra az első pillanatban A Gyűrűk Ura 
tájleírásaitól. Olvassátok!

Saáry Ákos

Esti Kornélia
Már túl voltam a hétfői óráim felén, 

amikor a délutáni lyukasórámban a Kál-
vin téren összetalálkoztam Esti Kornéli-
ával. Éppen a kézimunkaboltba indult, 
valami homályosan elővezetett új tervé-
hez akart bevásárolni, ugye elmegyek 
vele, csak ide az Üllői útra, két perc!  
Már húzott is magával.

A boltban két mogorva idős hölgy 
trónolt a pult mögött, és kötözött, gom-
bolyított, vagdalt, cédulázott. Az ajtó 
hirtelen kivágódott, Kornélia meg be, 
mire az egyik asszonyság kelletlenül 
föltápászkodott.

– Segíthetek valamiben?
– Nem! – tiltakozott Kornélia, ha 

létezne visszakézből tiltakozás, akkor ez 
feltétlenül annak minősült volna.

– Kérem, ahogy óhajtja – hagyta rá 
az eladónő, kicsit túljátszva a tettetett 
udvariasságot, rögtön vissza is tért kol-
léganőjéhez, és egy Gábor nevű illetőt 
kezdtek szidni, aki egyiküknek nem 
köszönt az utcán, pedig…

Kellemetlenül éreztem magam, egy 
pillanatig arra gondoltam, hogy talán 
nekem kéne bocsánatot kérnem, ha már 
Kornélia nem veszi észre, hogy milyen 
udvariatlanul viselkedett. Eközben ő 
nyugodtan turkált a fonalak között, 
látszólag semmi más nem érdekelte.  
Valójában hegyezhette a fülét, mert 
hamarosan megszólalt (továbbra is a 
gombolyagok közé hajolva):

– Csak nem titokzatos zaklatójuk 
akadt a hölgyeknek?

– Jaj, dehogy, csak egy régi üzlet-
társunk – felelte az éppen fél perce 
vérig sértett eladó már-már mosolyog-
va, és hamarosan azon vettük észre 
magunkat, hogy  mind a négyen vidá-
man csevegtünk Erzsébet angol király-
nő várható lemondásáról, és az angol 
nők borzalmas kalapjairól.

Tíz perc múlva üres kézzel távoz-
tunk, Kornélia nem kapott megfelelő 
fonalat, de közben amúgy is eszébe 
jutott, hogy a könyvtárba sokkal sürgő-
sebb beugrania még előadás előtt.

– Mégis jó, hogy bementünk – 
mondtam – azt hiszem, feldobtad a két 
öreglány napját. Csak azt nem értem, 
hogy csinálod…

– Mit nem értesz ezen? Egyszerű, 
beszélgetni mindenki szeret – vonta meg 
a vállát, mintha ez lenne a világ legter-
mészetesebb dolga, és zavartalanul vág-
tázott tovább a könyvtár felé.

T.A.T.

http://www.imdb.com/title/tt1250777
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Nyereményjáték
Beküldési határidő: a megjelenéstől 
számított egy héten belül (következő  
hét szerda 0:00).
A nyertesek csokijaikat az Északi Hall- 
gatói Irodában (É 0.75) vehetik át.
Nyitva tartás:
hétfő, szerda, péntek 12:00–16:00
kedd, csütörtök 8:00–12:00
Nyertesnek az minősül, aki a nevét 
az újságban látta helyes megfejtőként.

Heti nyerteseink
Pallagi Bóbita

Selyem Zsuzsanna
Szijártó Márk
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Grafilogika
Kedves Rejtvényeseim! Eljött a tavaszi félév, a vizsgáknak már vége. 

Remélem mindegyikőtöknek úgy sikerültek, ahogy szerettétek volna! Az év 
második félévének kezdetére pedig itt egy kis fejtörő nektek, egy grafilogika. 
A szabályokat biztosan sokan ismeritek már: a sorokban és oszlopokban fel-
tüntetett számsorok az adott sávban található besatírozott szakaszok hosszát 
jelölik, amelyek között minden alkalommal legalább egy világos négyzet 
kimarad. Eszerint kell kilogikáznotok, hol lehetnek ezek a sötét pixelek.  
A munka végén pedig egy kép rajzolódik ki előttetek.

Megfejtésként a lenti e-mailre írjátok meg nekem, mit láttok a képen. 
Három szerencsés megfejtő csokit nyerhet, amit az Északi Hallgatói Irodában 
vehettek majd át. Ne lepődjetek meg, ha nem látjátok a neveteket egy héttel 
később: mostantól két hét csúszással közöljük a nyerteseket, hogy több meg-

fejtés érkezhessen! Kellemes rejtvényfejtést és 
sikeres új félévet!

subCsibe
nyuzrejtveny@gmail.com

Tényleg mindenre van válasz?
A mindenség elmélete

Az ember már ősidők óta keresi bolygónk kialakulásának okát. 
Miként és mikor keletkezett a Föld és rajta az élet? Ősrobbanással 
vagy valaki ilyennek teremtette? A különféle vallások és a tudomány 
egyaránt ezekre a kérdésekre próbálja megadni a választ. 

Az Oscar-díjas rendező, Jamer 
Marsh legújabb filmje Stephen Hawking  
életébe enged betekintést. A film nem 
mutatja be az ifjú Hawking életét, inkább 
egyetemi éveire helyezi a hangsúlyt, egé-
szen pontosan a Cambridge-ben töltött 
napokra. Stephen azután került ide, 
hogy summa cum laude minősítéssel 
végzett Oxfordban, de mivel ott nem 
tudott volna kozmológiából diplomázni, 
kénytelen volt váltani. Oxfordi évei alatt 
már kezdte érezni, hogy ok nélkül elesik 
és ügyetlenkedik, de nem tulajdonított 
neki nagy jelentőséget, Cambridge- 
ben azonban a tünetei komolyodtak.  
A film ezekkel az évekkel kezdődik, és 
rögtön kiderül egy szerencsétlen esés 
következtében, hogy főszereplőnk gyó-
gyíthatatlan betegségben, amiotrófiás 
laterálszklerózisban, röviden ALS-ben 
szenved. (Az ALS az akaratlagosan moz-
gatható izmokat beidegző agyi és gerinc-
velői mozgató idegsejtek pusztulásával 
járó végzetes betegség. A beteg végül tel-
jesen elveszíti mozgásképességét, majd 
a légzőizmai sem működnek). Azonban 
a film nemcsak a betegséget mutatja be, 

hanem azt is, hogy Stephen hogyan talál-
ja meg az igaz szerelmet Jane személyé-
ben. A srác amint szembesül betegsé-
gének súlyával, mindenkit megpróbál 
kizárni életéből, beleértve a lányt, de ő 
nem hagyja annyiban a dolgot, és meg-
ígéri Hawkingnak, hogy mellette lesz, 
bármi történjen. Az orvosok azt jósolták 
a fiúnak, hogy maximum két és fél évet 
élhet. Az események emiatt felgyorsul-
tak, esküvő majd gyerek projektbe kez-
dett a fiatal pár. Időközben Stephen álla-
pota egyre súlyosbodott, de így is képes 
volt doktorálni az egyetemen. Doktori 
munkája témájának az időt nevezte meg. 
Az ősrobbanás kezdte izgatni fantáziáját, 
és ezt tovább gondolva arra volt kíván-
csi, hogy a semmiből lehet-e valami.  
A mindenség elméletének kidolgozásá-
hoz a fekete lyukak tanulmányozásába 
kezdett. Egy tanulmányában feltételezte, 
hogy a fekete lyukak hőt bocsátanak ki, 
ezt utána Hawking-sugárzásnak nevez-
ték el. Kutatásai alatt állapota tovább 
romlott, Jane már nem tudta rendesen 
ellátni férjét, segítséget kértek. Egy alka-
lommal Stephen annyira rosszul lett, 

hogy kórházba került, és ahhoz, hogy 
életben maradjon, az orvosok kényte-
lenek voltak gégemetszést végrehajta-
ni. Közben Jane és az ápoló (Jonathan) 
között érezhető vonzalom alakult ki. 
Hawkingnak előbb-utóbb be kellett lát-
nia, hogyha családjának rendes életet 
szán, akkor kénytelen elhagyni őket. 
Ápolónőjével Amerikába költözött és 
megírta Az idő még rövidebb történetét, 
ami az 1988-ban kiadott Az idő rövid 
történetének kibővített változata, de 
Jane-nel és három gyerekével továbbra 
is próbálta tartani a békés kapcsolatot.  
Ez az életrajzi mű véleményem sze-
rint sok díjat fog besöpörni a magával 
ragadó történet és a főszereplő (Eddie 
Redmayne) alakítása miatt.
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THE THEORY OF EVERYTHING (angol életF-
rajzi dráma, 123 perc, 2014)
Rendező: James Marsh
Forgatókönyv: Anthony McCarten
Szereplők: Eddie Redmayne (Stephen Haw-
king), Felicity Jones (Jane Hawking), Charlie 
Cox (Jonathan Hellyer Jones), Harry Lloyd 
(Brian)
Pontszám: 8/10

2 broke girls
Az élet csajos oldala viszonylag régi 

sorozatnak számít, ugyanis 2011-ben 
kezdték el vetíteni Amerikában, nálunk 
azonban csak most kezdett népszerűvé 
válni. Nem vagyok tévénéző- típus, nem 
is tudom, hol bukkantam rá az ajánló-
jára, de én is csak a közelmúltban kap-
tam rá húsz perces részeinek köszön-
hetően. Nem is ajánlom, hogy bárki a 
tévében nézze, mert van egy olyan san-
da gyanúm, hogy mint a legtöbb mos-
tani széria esetében, a magyar fordítása 
és a magyar hangja is borzalmas lehet.  
Viszont ez az amerikai sorozat rendes 
szinkronnal nézve hihetetlenül mókás, 
szókimondó. A történet két lány életét 
mutatja be. Egyikőjük – Caroline – mil-
liárdos apjának köszönhetően úszkált a 
pénzben, azonban egy szerencsétlen ügy-

ből kifolyólag nincstelenné válik, és New 
York egyik lepukkant negyedének étter-
mében keres munkát. Itt találkozik Max-
szel, a világéletében szegény és nagyszájú 
pincérnővel. Caroline-nak lakás, jobban 
mondva fekhely kell, ugyanis új anyagi 
helyzete miatt nem futja se puccos, se nor-
mális életkörülményekre, így kezdődik 
barátsága Max-szel, aki hajlandó befo-
gadni a lányt lakásába.  A kettejük közötti 

szöges ellentét az, ami igazán jó barátokká 
alakítja őket. Caroline gond nélküli múltja 
miatt mindig optimistán tekint a jövőbe, 
ellentétben Max-szel, akinek gyermek-
kora nem nevezhető fényesnek. Mégis  
kitalálnak valamit, amivel mindkettejük 
jövőjét megváltoztathatják. Az étterem 
desszert specialitása ugyanis Max házi 
készítésű süteménye, az emberek rajon-
ganak érte. Más se kell Caroline-nak, mint 
hogy rávegye lakótársát, hogy nyissanak 
egy saját cukrászdát. Vállalkozásuk érde-
kében a szőke hajú cicababa (Caroline) 
minden követ megmozgat. Azonban 
egyetlen kezdet se könnyű, minden új 
dolog elindításához pénz szükséges.  
Az epizódok az alaptőke megszerzésének 
nehézségeiről szólnak, miközben betekin-
tést nyerünk a lányok mindennapi életébe 
és barátságuk kialakulásának történetébe.
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