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Azok a magyar filmek...
Mi? Ez egy főszerkesztői köszöntő, 

nem? Bizony, bizony, de most lépjünk hát-
ra kettőt, fussunk neki, rugaszkodjunk el, 
és… ne, ne, a másik irányba!!

Szóval ott tartottam (vagyis azzal akartam 
kezdeni), hogy első pillantásra (eredetileg azt 
akartam írni, hogy távolról, de aztán rájöttem, 
hogy úgy pont nem – legalábbis távcső nélkül) 
meg tudjuk mondani egy filmről, hogy hazai 
termék, vagy külföldi (leginkább amerikai – 
de a kínai és indiai filmek is elég jellegzetesek) 
gyártású produkció.

Szóval (folyton elkalandozom) érdemes 
lehet elgondolkodni azon, hogy miért van 
ez. Szerintem elsősorban nem arról van szó, 
hogy a színészek jó részét ismerjük, és tud-
juk, hogy magyar. Nem is arról, hogy kisebb 
a költségvetés, így a trükkökön, a színeken, a 
díszleteken látszik, hogy nem ügyeltek annyira a részletekre, vagy nem kapott a kész 
anyag annyi utómunkát, mint mondjuk egy hollywoodi produkció esetén.

Hát akkor miről (és egyáltalán miért beszélünk most erről)? – teheti fel a kérdést 
a kedves olvasó. Szerintem – és ez szubjektív vélemény, és ígérem, most fejezem 
be a zárójelek és gondolatjelek beszúrását, ami erősen a szöveg olvashatóságának 
rovására megy (mármint a beszúrogatás, nem az, hogy befejezem) – az a lényeg, 
hogy a magyar színészek nagyon nagy százaléka – ha nem mindegyike (hazudtam) 
– színpadi színészként keresi a kenyerét, és ezt nem tudja levetkőzni a kamera előtt 
sem. Mert a két műfaj nagyon különbözik egymástól, és ezt bizony nagyon érezzük 
a képernyő előtt ülve. Bizonyos túljátszás a színházban elfogadott – sőt, szükséges –,  
de a tévé képernyőjén (vagy a mozi vásznán) nagyon kilóg a lóláb.

Jövő héten a Liza, a rókatündér kritikáját olvashatjátok. Tőlem. Majd visszafo-
gom magam, hogy olvashatóbb legyen.

Saáry Ákos
főszerkesztő

foszerkeszto@ttkhok.elte.hu
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Jelentkezz a foszerkeszto@ttkhok.elte.hu e-mail címen vagy 
keress meg fogadóórámon keddenként 10:00 és 12:00 óra 

között a Déli Haliban, hogy megbeszélhessük a részleteket! 
Szeretettel várlak!

Egyetemi Anyanyelvi Napok

2015. február 26–27-én ismét megrendezik az ELTE Egyetemi Anyanyelvi 
Napokat, a házigazda ezúttal a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor 
Intézet három tanszéke, az Alkalmazott Nyelvészeti, a Fonetikai és a 
Magyar Mint Idegen Nyelv Tanszék lesz. A rendezvény nem csak böl-
csészeknek szól – az ELTE többi karáról is várják az érdeklődőket.
Február 26-án délelőtt előadást tart Bóna Judit és Markó Ale-
xandra, Ladányi Mária, Vladár Zsuzsa, Szili Katalin, Bándli 
Judit és Maróti Orsolya. Délután lesz totó a Fonetikai Tan-
széken, valamint bemutatkoznak az Intézet Tudományos 
Diákköreinek műhelyei. Ezenkívül a hallgatók számos 
anyanyelvi területen összemérhetik a tudásukat, lesz 
digitális helyesírási verseny, nyelvhasználati verseny, 
Szép magyar beszéd, helyes kiejtés verseny, valamint 
versmondó verseny is.
Részletes program a Facebookon.
Időpont: 2015. február 26–27.
Helyszín: ELTE BTK (1088 Budapest, 
Múzeum krt. 4/A)

forrás: http://www.elte.hu

Minden ötödik hallgató véleményezett

A Minőségbiztosítási Osztály 2014. 
november 12–23. között bonyolította le 
az első egyetemi szolgáltatásokról szóló 
hallgatói felmérést, mely ez alkalommal az 
Egyetem könyvtári, sport- és karrierszolgálta-
tásait helyezte fókuszba. A Neptunban elérhető 
kérdőívet a hallgatók 21%-a (5863 fő) töltötte ki.
„A hallgatók véleménye rendkívül fontos, mert a döntéshozók 
így jutnak visszajelzéshez, ami alapján a jövőbeni döntéseiket 
formálhatják. A Minőségbiztosítási Osztály által végzett felmérések 
eredményeiről rendszeresen tájékoztatást kap a Szenátus. Az eredmé-
nyek annál nagyobb súllyal bírnak az egyetemvezetők szemében, minél 
jobban reprezentálják az egyetemi polgárok véleményét, vagyis ha minél 
többen válaszolnak. Fontos az is, hogy a hallgatók aktív egyetemi polgárrá 
váljanak, ilyen módon is részt vegyenek az Egyetem életében” – mondta el 
Pór Dorottya, a Minőségbiztosítási Osztály vezetője.
A felmérés eredményeit a közeljövőben közzéteszik, már tervezik a 
következő kérdőíveket is. Pór Dorottya hangsúlyozta, fontos cél, hogy 
„a hallgatók itt töltött éveit minél hasznosabbá tehessük azáltal, hogy egyre maga-
sabb színvonalú szolgáltatásokat nyújtunk számukra a visszajelzések tükrében”.  
A kutatáshoz nyereményjáték is kapcsolódott, amelyben a kérdőívet kitöltők 
több mint fele vett részt: három szerencsés hallgató gazdagodott a BEAC és a 
Karrierközpont által felajánlott ajándékokkal.

forrás: http://www.elte.hu

Mágneses monopólusok?

A fenti címmel tart előadást Palla László, a TTK 
Elméleti Fizikai Tanszék egyetemi tanára Az atomoktól 

a csillagokig ismeretterjesztő sorozatban 2015. február 
26-án a Természettudományi Karon. 

Az elektromos tér erővonalai elektromosan töltött részecs-
kékből, például elektronokból indulnak ki, illetve ilyen 
részecskékben végződnek. Vajon miért nincsenek olyan 

részecskék, amelyek a mágneses erővonalak kezdő-, illet-
ve végpontjául szolgálhatnak? Paul Dirac, Nobel-díjas 

fizikus az 1930-as években kidolgozta e hipotetikus 
részecskék, a mágneses monopólusok klasszikus és 

kvantumelméletét. A kísérleti fizikusok azóta is 
szorgosan keresik e részecskéket, de még egyet 

sem találtak. A modern részecskefizika Standard 
Modelljének alapjául szolgáló ún. mértékelméletek-

ben újra felbukkantak a mágneses monopólusok. Vajon 
léteznek-e ezek a valóságban? Az előadás áttekinti a felté-

telezett részecskék elméleti leírásának történetét Diractól a 
modern mértékelméletekig.
A tizedik éve futó sorozatban az ELTE TTK Fizikai Intézeté-

ben tevékenykedő kutatók, oktatók és vendégek beszélnek 
a fizika frontvonalába tartozó fizikai érdekességekről, 

újdonságokról, elsősorban középiskolásoknak, bemutat-
va azokat a lehetséges tanulmányi utakat is, amelyet 

a hazai felsőoktatás nemzetközi hírnévnek és elis-
mertségnek örvendő egyeteme kínál a vállalkozó 

kedvű, érdeklődő fiataloknak. 
Időpont: 2015. február 26. 17:00

Helyszín: ELTE TTK Eötvös-terem (1117 
Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A 0.83)

forrás: http://www.elte.hu

Globális klímamodell asztali számítógépen

Herein Mátyás, a Geofizikai és Űrtudományi Tanszék 
tudományos segédmunkatársa Vissza a fizikai gyökerekhez 

– globális klímamodell személyi számítógépen címmel tartja az 
Ortvay Kollokvium következő előadását 2015. február 26-án. 

Szakmai bevezetőt tart Jánosi Imre, a Komplex Rendszerek 
Fizikája Tanszék egyetemi tanára.

A klíma előrejelzésére a világ nagy intézeteiben használt globális, 
csatolt óceán-atmoszféra (olykor bioszféra) numerikus modellek 

olyan összetettek, hogy egyetlen kutató aligha képes a programot 
áttekinteni. A térbeli és időbeli felbontás és az egyre újabb részletek beépí-

tésével megnövelt komplexitás nem váltotta be a kezdeti reményeket: meg-
növekedett instabilitás és paraméter-érzékenység lett az eredmény, miközben 

az előrejelzések nem lettek megbízhatóbbak. Ez a tény indított néhány tudo-
mányos műhelyt olyan irányba, melyben nem a részletgazdagság, hanem 

az alapegyenletek fizikai megalapozottsága és a minimális számú csatolás 
jó kezelhetősége volt a célkitűzés. Ennek eredményeként készültek 

olyan közepesen összetett, egyetlen asztali munkaállomáson futtatható 
numerikus modellek, amelyek alkalmasak egy bolygó globális atmo-

szférájának (illetve óceáni dinamikájának) szimulációjára.
A Természettudományi Kar Fizikai Intézete 1998 ősze óta szervezi 

azt a kollokvium-sorozatot, amelyet – az első ilyen sorozat elin-
dítójáról – Ortvay Kollokviumnak neveztek el.

Időpont: 2015. február 26. 15:00
Helyszín: ELTE TTK Ortvay-terem (1117 Budapest, 

Pázmány Péter sétány 1/A, 0.81)
forrás: http://www.elte.hu

Lenin – egy társadalomelméleti rekonstrukció

2015 februárjában, a magyar kiadást követően jelentette 
meg Krausz Tamás Leninről szóló biográfiáját a New York-i 
Monthly Review Press. A BTK Kelet-Európa Története Tanszék 
egyetemi tanára Lenin gondolkodásának fő irányait, társadalom-
elméleti nézeteit rekonstruálja a történetírás módszereivel.
„Krausz Tamásnak, a nagyrabecsült magyar tudósnak, aki Lukács György, Tőkei 
Ferenc és Mészáros István örökségét viszi tovább, e könyve jelentősen hozzá-
járul a növekvő számú modern Lenin-tanulmányokhoz. E gazdag és mélyre 
hatoló elemzés bemutatja a forradalomcsináló Lenint, az adott pillanat 
politikai eseményei által formált gondolkodását, amely ugyanakkor sosem 
kalandozik messze a koherens elméleti perspektíváktól. [...]”

forrás: http://www.elte.hu
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A TTK HÖK elnöke és elnökhelyettesei

2015. február 10-én ülésezett a TTK HÖK Küldöttgyűlé-
se. A tisztségviselők beszámolói közül most Kovács Fanni 
elnök, Horváth Tamás gazdasági, Miklós-Kovács Jan-
ka szociális és Csonka Diána tanulmányi elnökhelyettes 
beszámolóiból emeltünk ki fontosabb elemeket.

Elnök
Az ELTE HÖK reformok részeként 

az Alapszabály módosítása során elő-
került az új részönkormányzat alapí-
tásának problémaköre, a 
hallgatók közvetlen szava-
zását igénylő kérdések és 
ennek lebonyolítása, a kép-
viselők és az elnök válasz-
tásának közvetlenné tétele, 
a tisztségviselők esetleges 
tanulmányi cenzusa, hogy 
egy tisztségviselő össze-
sen mennyi időt tölthet 
tisztségviselőként, elnöki 
tisztségben mennyi lehet a 
maximálisan eltöltött idő, 
illetve az összes, a kérdőívekben meg-
jelenő kérdés.

Ennek a témakörnek a Küldött-
gyűlésen egy teljes napirendi pontot 
szentelünk, hiszen saját Alapszabá-
lyunk is eszerint fog módosulni, eset-
legesen sokkal szigorúbb megkötések-
kel, mint az ELTE HÖK Alapszabálya, 
amit az Elnökség nem támogatott, de a 
Választmány előzetesen bizalmat sza-
vazott neki.

Az ösztöndíjak ügyében csak azon 
vitás pontokat érintem, amelyek a 
konkrét szabályozási (HKR) módosí-
tás közben újra megvitatásra kerültek.  
A Kari Ösztöndíjbizottság összetétele 
az eredeti tervezet szerint úgy változott 
volna, hogy fele-fele arányban legye-
nek benne közalkalmazotti és hallgatói 
képviselők, a bizottság elnökét pedig 
Kari Tanácsok választják. A módosítá-
si csomagban az EHSZÖB javaslatára 
az szerepelt, hogy ebbe az arányba ne 
számítson bele az elnök. (Azaz egy öt 
fős bizottságnál, legyen két hallgató, 
két közalkalmazott, és az mindegy, 
hogy az elnök hallgató vagy közal-
kalmazott.) Ezt végül módosítottuk, 
mert két részönkormányzat (IK, TáTK) 
megváltoztatta a KÖB-ük összetételét, 
nem erre a mintára, és ráadásul két 
különböző módon. Így a keretszabá-

lyozás jóval bonyolultabb 
lett: A Bizottság minimum 
40, maximum 60%- a lehet 
közalkalmazott, a többi tag 

vagy hallgató 
vagy doktorandusz, de a 
doktoranduszok maxi-
mum a Bizottság 25% -át 
tehetik ki. Ezentúl kiemelt 
fontosságú, hogy a Bizott-
ság mostantól valóban kari 
legyen, azaz a Kari Tanács 
egyik albizottságaként 
működjön. Ennek megfe-
lelően Miklós-Kovács Jan-
kával és Balogh Dániellel 
megkezdtük a szükséges 

változtatásokat a megfelelő szabályza-
ti részekben (Kari SZMR, a HKR kari 
különös része, KÖB ügyrend és a TTK 
HÖK Alapszabálya).

A másik problémás pont a Kiemel-
kedő Hallgatói Teljesítmény Egyszeri 
Ösztöndíj jogállása volt. A két álláspont 
közül az egyik, hogy jogszabályelle-
nes, és fel kell számolni, a másik, hogy 
szigorúbb keretek közé kell szorítani, 
de nem kell feltétlenül megszüntetni.  
A KÖB és a Választmány álláspontja 
az elsőt tükrözi, így ezt képviseltem az 
Elnökségi üléseken. Az előnye ennek 
az ösztöndíjnak a többivel szemben, 
hogy nem csak a teljes idejű képzés-
ben résztvevők részesülhetnek benne, 
hanem az estis és levelezős hallgatók 
is. Ezzel viszont az a probléma, hogy 
a kereten lévő összeg normatív ala-
pú, azaz nappali tagozatos hallgatók  
után jár. Ugyanakkor több ellentmon-
dó szabályozást tartalmaz már maga 
a HKR is, hiszen az Általános rész azt 
írja, hogy intézményfejlesztésre lehet 
költeni és hallgatónak nem is kiutal-
ható. Annak érdekében, hogy a jog-
szabályi és egyéb szabályzati háttér 
most már világos legyen, Zaránd Péter 
EHÖK-elnök állásfoglalást kért.

Kovács Fanni
elnok@ttkhok.elte.hu

Gazdasági elnökhelyettes
Vizsgaidőszak lévén az utóbbi 

időben a szokásos feladatok lecsök-
kentek, viszont nagyon sok megkere-

sés érkezett teremfoglalás 
ügyében. Ezeket hamar 
sikerült teljesíteni, a tava-
szi félév teremfelosztásai 
miatt viszont egy foglalás 
még várat magára.

A megkezdett selejte-
zési folyamat befejeződött. 
Felmerült a régi pályáza-
tok selejtezése is, hiszen 
ezek is nagyon sok helyet 
foglalnak.  Pályázatok 
lévén nagy körültekintést 

igényel a megsemmisítésük, ezzel 
kapcsolatban már megtettem az első 
egyeztetéseket a Levéltárral és a szo-
ciális elnökhelyettessel.

Az elmúlt időszakban kétszer is 
ülésezett az EHÖK Gazdasági Bizott-
sága, a legfőbb cél a forrásallokáció 
kidolgozása volt, ami hosszútávon 
meg fogja határozni a HÖK költség-
vetési keretfelosztását. A GB a lét-
számarányos modell mellett döntött.  
Az első elfogadott verzióhoz az Elnök-
ség javaslatokat fűzött, amelyeket 
ismételten megtárgyalt a Bizottság.  
A végleges forrásallokációs algo-
ritmusról a február 12-én esedékes 
EHÖK KGY hozott döntést.

Bizonyára tudjátok, hogy évekkel 
ezelőtt volt a HÖK-nek egy beszer-
zése, ami Braille-táblákat tartalma-
zott, ezeken a nagy előadók/helyisé-
gek neve és teremszáma van. Voltak 
benne hibás táblák is, de valamiért a 
jókat sem használtuk. Már régóta sze-
rettem volna, hogy kikerüljenek ezzel 
segítve vak és gyengénlátó társainkat.  
Felvettem a kapcsolatot a Lágymá-
nyosi Gondnoksággal, akik készsé-
gesen álltak rendelkezésemre, mint 
láthattátok, már folyamatban van a 
táblák kihelyezése. Köszönöm Tóth 
Róza és Dukay Károly úr segítségét, 
hogy létrejöhetett az elmúlt időszak 
egyik legjelentősebb fejlesztése!

Horváth Tamás
gazdeh@ttkhok.elte.hu

Szociális elnökhelyettes
A vizsgaidőszakban nem futot-

tak pályázataink, mert a januári 
utaláshoz már december közepén 
le kellett adnunk az utalási listákat. 
Emiatt az utolsó őszi féléves egyszeri 
és rendkívüli pályázatokat a szoká-

sosnál korábban el kellett bírálnunk, 
de erről, azt hiszem, sikerült időben 
értesíteni a hallgatókat. A tavaszi fél-
évre vonatkozó pályázatok még nem 
kerültek kiírásra, sajnos a 
vizsgaidőszak elnyúlása 
miatt ezzel én sem kezd-
tem el időben foglalkoz-
ni, és a regisztrációs hét 
végén nem tartózkodom 
az országban (ezért is kül-
döm ki a szokásosnál kicsit 
korábban a beszámolóm), 
így a pontos kiírásról a 
KÖB nélkülem fog hatá-
rozni. Azonban a kiírá-
sokhoz szükséges minden 
előkészületet megtettem, így csak 
technikailag valósul ez meg nélkülem. 
Sajnos, mivel nincs tudományos biztos 
jelenleg a TTK HÖK-ben, a tudomá-
nyos pályázatok elbírálásával lesznek 
gondjaink, ezügyben szeretném majd 
a szakterületi koordinátorok segítsé-
gét kérni, hogy legalább a következő 
időszakra kicsit felélesszük a tudo-
mányos csoportot, amelyből később 
még egy működő társaság is lehet, 
ami fontos is lenne az ELTE TTK-n.

Az elmúlt időszakban a Kari Ösz-
töndíjbizottságnak nem volt túl sok 
feladata, de a szokás szerint segítő-
kész KÖB-tagokra mindig számíthat-
tam a viszgaidőszakban is. A bevo-
nó délutánon sok lelkes jelentkező 

megfordult, őket szeretném bevonni 
a későbbi munkába aktívan, hogy ha 
szeretnék, tudják segíteni a KÖB mun-
káját a jövőben.

A most elindult ösz-
töndíjreformhoz kötődő 
HKR és egyéb szabályza-
tok módosításában segí-
tettem. Sajnos, mivel a 
HKR általános részének 
átnézése nagyrészt vizsga-
időszakban történt, azon 
kevesebbet dolgoztam, de 
a Kari különös rész és a 
KÖB ügyrendjének átírása 
is megkezdődött már, ezzel 
többet tudtam foglalkozni, 

jól haladunk az előkészítéssel.
Miklós-Kovács Janka

szoceh@ttkhok.elte.hu

Tanulmányi elnök-
helyettes

A vizsgaidőszak jóval 
több beérkező levelet jelen-
tett, főként vizsgaszabály-
zati és méltányossági kér-
désekben, ezek megvála-
szolására külön figyelmet 
fordítottam.

A Kari Tanács januá-
ri rendkívüli ülése rövid 
ideig és kevés érdemle-
ges kérdést érintve zajlott.  
A méltányossági kérvények elbírálása 

is megtörtént február 5-én, február 9-ig 
értesítést kaptak az érintettek a szüle-
tett határozatokról.

A 2015. január 22–24. között meg-
rendezett Educatio Kiállításon a Ter-
mészettudományi Kar megjelenését 
koordináltam. Ennek szervezése jelen-
tős időt és energiát igényelt az elmúlt 
hónapban részemről. Abszolút pozi-
tívnak ítélem a rendezvényt Karunk 
szempontjából.

A TTK Nyílt Napja 2015. janu-
ár 30-án a szokásoknak megfelelően 
zajlott, megközelítőleg ötszáz közép-
iskolás érdeklődőt vonzva a Lágy-
mányosi Campusra. A két rendez-
vényről cikket is írtam az első febru-
ári Tétékás Nyúz-ba, illetve ezúton is 
szeretnék köszönetet mondani szakos 
segítőimnek, akik páratlan kitartással 
és lelkesedéssel álltak az érdeklődők 

rendelkezésére mindkét 
alkalommal!

Az elkövetkező idő-
szakban a mentorképzés 
mellett az utódképzésre 
is nagyobb hangsúlyt sze-
retnék fektetni. Továbbra 
is várom az érdeklődők 
jelentkezését, a felkészí-
tésbe való bekapcsolódás 
lehetősége mindenki szá-
mára nyitott.

Csonka Diána
taneh@ttkhok.elte.hu

Indulnak az elsős kurzusok a Széchenyiben
Február 18-án Progresszív újságírás a XXI. században címmel 

szervezett előadást a Széchenyi István Szakkollégium több neves 
újságíró részvételével, érintve napjaink újságírásának legfontosabb 
kérdéseit az ars poeticától a magyar hírfogyasztási szokásokon át a 
Je suis Lajosig.

Ám továbbra sem tétlenkedik 
a SZISZ, hiszen a sikeres Elsős Nap 
után beindulnak Elsős Kurzusok 
is, idén tavasszal összesen nyolc 
témában. A heti rendszerességgel 
tartott találkozók célja „szakmai 
plusz” nyújtása az egyetemi okta-
tástól eltérő keretek között. A kur-
zusalkalmak kis csoportban zajla-
nak, nincs ZH vagy házi feladat, 
ehelyett lehetőség nyílik beszél-
getésre és közös gondolkozásra.  
Ez egyben remek alkalom a kollé-
gium és a sziszesek megismerésére 
is, mivel a kurzusokat a koli tagjai 

szervezik és tartják nektek, a szak-
kollégium iránt érdeklődő, vagy 
egyszerűen valami többre vágyó 
egyetemistáknak.

Az idei témák a következők:
A sávos EK-k a kollégium szak-

mai rendszerének alapjait jelentő 
sávok szellemiségébe engednek 
betekintést, ezek a Kormányzati gaz-
daságtan, a Law and Economics, a 
Pénzügy és Szociológia kurzusok.

A sávos kurzusok mellett  a 
palettát változatos ismeretbővítő 
kurzusok színesítik. Ebben a félév-

ben négy ilyen közül választhattok: 
a Közgazdaságtan ma kurzuson a 
résztvevők bepillantást nyerhet-
nek a közgazdaságtan jelenlegi 
állásába, míg Pénzügyszociológián 
a pénzügyi szektort vesszük gór-
cső alá szociológus szemszögből.  
A Kommersz művészfilmek kurzu-
son megnézhetünk nemzetközi és 
hazai klasszikusokat, amiket látni 
kell, mielőtt meghalunk és megpró-
báljuk megérteni, hogy hol húzódik 
a határ a művész és kommersz kate-
gória között. A társadalomtudomá-
nyok és a nemzetközi aktualitások 
iránt érdeklődőknek a Világ Aktuál 
Kurzus lehet érdekes.

A félév során bármikor lehet 
csatlakozni, akár egy-két alkalomra 
is. További információkat találtok az 
ek.szisz.hu oldalon és Facebookon, 
jelentkezéssel és kérdésekkel pedig 
írjatok az ek@szisz.hu-ra!

forrás: http://elteonline.hu

mailto:elnok%40ttkhok.elte.hu%0D?subject=
mailto:gazdeh%40ttkhok.elte.hu%0D?subject=
mailto:szoceh%40ttkhok.elte.hu%0D?subject=
mailto:taneh%40ttkhok.elte.hu?subject=
mailto:ek%40szisz.hu?subject=
http://elteonline.hu/kozelet/2015/02/20/indulnak-az-elsos-kurzusok-a-szechenyiben-2/


50. félévfolyam 3. szám 
2015. február 25. TétékásNyúz

Hallgatói közélet Sport6 7Farsangi Sport
Pörgünk tovább gőzerővel!

2015. február 23-ától március 2-áig, kérlek, térj be az Északi 
Hallgatói Irodába annak nyitvatartási idejében, és dobj be egy 
cetlit a dobozomba a véleményeddel az ELTE TTK Sportéletéről! 
És miről olvashatsz még? Halad a vízipóló csapat a MEFOB-on! 
Csoportharmadikként várjuk a folytatást. Illetve ha lemaradtál róla, 
egy kis betekintést kaphatsz az ELTE Sportiroda által szervezett 
szakmai napba.

Sport – Szólj bele!
Elsőként egy kis emlékeztető. 

Amennyiben felmerült benned koráb-
ban, vagy akár csak most, a Nyúz 
olvasása közben bármilyen, a sporttal 
kapcsolatos ötlet, vágy, igény, bármi, 
akkor írd le egy cetlire, és dobd be az 
Északi Hallgatói Irodában kihelyezett 
Sport feliratú dobozba. A dobozt elér-
heted a Hallgatói Iroda nyitvatartási 
idejében. A Hallgatói Iroda nyitvatartá-
si időrendjét pedig az ELTE TTK HÖK 
honlapján lesheted meg. Bármilyen 
ötlettel egyébként nyugodtan keress 
meg a fogadóórámban, vagy írj nekem 
a sportbiz@ttkhok.elte.hu emailcímre!

Mit nekik halálcsoport?!
Fazekas Tibor-show tartja életben 

pólósaink továbbjutási reményeit a 
kétfelvonásos MEFOB-on! Hétvégén 
harmadik alkalommal rugaszkodtak 
neki a vízilabdások, hogy elhódítsák 
a felsőoktatási intézmények körében 
legnagyobb ranggal bíró trófeát.

Mivel a csoportok első két helye-
zettjei keresztbe játszanak a döntőbe 
jutásért,  nagy jelentőséggel bírt, hogy 
a hatos papíron két legerősebb játékos-
állománnyal rendelkező gárdájának 
számító Corvinus és BGF meccse az  
előbbi sikerét hozta. Ennek tudatában a 
gazdaságisok legyőzése tűnt könnyebb 
feladatnak, és fiaink fegyelmezett játé-
kukkal a 4. negyed közepéig ezt mara-
déktalanul teljesítették is. A végére 
sajnos elfogyott a szufla, a háló helyett 
csak a kapufát sikerült megrezegtet-
ni – többször is. A BGF egyenletesebb 
produkcióval ért révbe: „hiábavalóvá” 
vált Fazekas Tibor klasszis, 12 pontos 
teljesítménye, az ellenfél megfordította 
a meccset és 14:13-ra győzött.

Mindazonáltal a másik két mérkőzé-
sen győztünk (a Pécs és a Károli ellen), s 
ez azt jelenti, hogy együttesünk a csoport 
3. helyéről, a két nagy rivális mögül vár-

ja a folytatást. Ráadásul 
április közepén rögvest a 
Corvinus elleni, tovább-
jutásról – sőt, kimondva-
kimondatlanul: MEFOB-
érmekről – döntő találko-
zó jön!

Sikeres szakmai napot  
tartott az ELTE Sportiroda

Szakmai napot tartott klubunk 
és az ELTE EHÖK az egyetem sport-
szervező ösztöndíjas hallgatói számá-
ra február 13-án az ELTE Bogdánfy 
úti sporttelepén. Az ELTE Sportiroda 
megbízásából megvalósuló program 
célja az egyetemi sportszervezésért 
felelős hallgatók továbbképzése, sport-
ági, sportszervezési és kommunikációs 
ismereteik fejlesztése.

A program első fele a korábbi 
sportösztöndíjasok előadásaiból állt, 
amelyet egy rendhagyó látogatás köve-
tett a nemrégiben átadott Tüskecsar-
nokban.

A szervezők felkérésére olyan 
korábbi, sikeres sportösztöndíjasok 
tartottak bemutató előadást munká-
jukról, akik a mai napig az ELTE sport-
életének szervezői. A megjelenteket 
Pozsár-Szentmiklósy Zoltán hallga-
tói ügyekért felelős rektori megbízott 
köszöntötte.

Pulay Szilvia, az ELTE-BEAC 
Aerobik szakmai vezetője, a Nike 
Training Club edzője a kezdetek-
től mutatta be az aerobik fejlődését 
az egyetemen Aerobik forradalom az 
ELTE-n címmel. A kis létszámú fog-
lalkozásoktól a több mint száz fős 
edzéseken át a közel hatszáz tagú 
sportoló közösség kialakításáig 
vezető munkát a hallgatói, szerve-
zői felelősség szemüvegén keresztül 
mutatta be.

Árendás Tamás, az ELTE-BEAC 
Futsal Szakosztály vezetője a sport-

ág alakulását Kispályától az NB I.-ig 
címmel ismertette a hallgatóknak. 
A prezentációból a résztvevők meg-
ismerhették az egyetemi labdarúgás 
történetét, eseményeit és kiemelkedő 
eredményeit.

Szabari Krisztián a kosár sportág 
férfi szakágának az elmúlt öt évben 
elért sikereiről beszélt, legkiemelke-
dőbb eredményeik – több nemzetközi 
szereplés mellett – a 2014-es MEFOB 
bronzérem elnyerése és több ALL 
STAR játékos kinevelése.

A szünet előtti utol-
só előadást Kovácsik Rita 
tartotta a cheerleading 
sportág hazai bevezeté-
séről. Előadásából egy 
hazánkban egyáltalán 
nem ismert mozgásfor-

ma sikeres felemelkedését, 
az ELTE ebben játszott vezető 

szerepét ismerhettük meg nem-
zetközi fellépésektől az országos egye-
temi bajnoki cím eléréséig.

A szünetet követően Molnár 
Ágnes Keleti mese avagy a hastánc nép-
szerűsítése az egyetemen című előadását 
hallgatták meg a sportösztöndíjasok. 
A hastánc népszerűsítésének, egy új 
közösség felépítésének fortélyaiba pil-
lanthattak be a jelenlévők a még jelen-
leg is aktív sportösztöndíjas hallgató 
beszámolójának keretében.

Ezt  követően a többszörös 
Ironman, Kis Gyula beszélt az ELTE-
BEAC Polythlon-Triatlon Szakosz-
tály felépítéséről és működéséről 
Hogyan jussunk el az ELTE-ről Hawaii-
ra címmel.

A záróelőadást Kis Róbert, az 5vös 
5km egyik szervezője tartotta a legsi-
keresebb ELTE-s tömegrendezvényről.  
A legfontosabb szervezési folyama-
tokon túl arra is fény derült, hogy a 
korábbiakban családias futóverseny 
miképp nőtte ki magát egy közel ezer-
fős, jelentős futóeseménnyé.

A szakmai napon résztvevők 
BEAC-ajándékcsomagokat kaptak. 
A program megvalósítását az ELTE 
Sportiroda támogatta a Magyar 
Egyetemi–Főiskolai Sportszövet-
ség KMR Intézményi Sportiroda 
Pályázat 2014: Integrált felsőoktatá-
si sportirodák felállítása és fejlesztése 
a közép-magyarországi régió állami  
felsőoktatási intézményeiben című  
projektjének keretében.

Székely Gellért
sportbiz@ttkhok.elte.hu

Pályázati kiírás
Gólyatábori programfelelős főszervező tisztségre

Mint minden évben, a tavaszi félév idén is a leendő hallgatók érkezésére való felkészülés jegyében 
telik. Első lépésként a TTK képviseltette magát az Educatio Kiállításon, majd megtartotta saját nyílt 
napját. Ezután a gólyatáborok előkészítéséhez fogunk hozzá.

Bizony elengedhetetlen időben megtalálni azokat a személyeket, akik nyár végére tudásuk legjavát beleadva meg-
szervezik ezeket a több napos rendezvényeket. A TTK HÖK felelős a kémia, a fizika, a biológia-földrajz-földtudomány-
környezettan és a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karral közös matematika gólyatáborért is, tehát az alap- és mesterszakos 
elsőéves hallgatók mind megtalálhatják a nekik szánt programokat, így már az egyetemi életre hangolódva kezdhetik meg 
tanulmányaikat szeptember elején. A pályázati kiírást az alábbiakban olvashatjátok:

Az ELTE TTK HÖK (továbbiakban HÖK) 
pályázatot hirdet a TTK HÖK Alapszabálya 
szerint az ELTE TTK szakjaira, illetve ter-
mészettudományi tanári szakokra 2015-ben 
felvételt nyert hallgatók számára rendezett 
gólyatábor szervezésének HÖK részéről tör-
ténő koordinálására. A pályázat célja, hogy a 
Karon indított alap- és mesterszakok gólya-
táborainak operatív szervezésével a nyertes 
pályázó(ka)t a HÖK megbízza.

Pályázhatnak a HÖK tagjai* vagy önálló 
jogi személyiséggel rendelkező szervezetek.

Nem pályázhatnak olyan szervezetek, ame-
lyeket a pályázat kiírásától számított két éven belül alapítottak.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a társadalmi szervezet adatait (név, székhely, cím, elér-

hetőség, nyilvántartási szám, adószám, összes bankszám-
laszám, az operatív főszervező(k) adatai) vagy a pályázó 
személy(ek) adatait (név, cím, anyja neve, születési hely és 
idő, elérhetőség);

– a pályázó által tervezett szolgáltatásokat, programokat, 
azok ütemezésével;

– a rendezvény (Gólyatábor) költségtervét, megjelölve a 
támogatás felhasználásának módját.

A pályázó előre vállalja, hogy:
– a Természettudományi Kar vezetésével együttmű-

ködik, dékáni kérésre mind a részletes programról (egyes 
programok konkrét feladatairól is), mind a költségvetésről 
beszámol;

– biztosítja a HÖK érintett szakterületi koordinátorá(i)
val (vagy szakterületi bizottsági elnökével) a folyamatos 
információcserét, az érintett szakterületi bizottság(ok) véle-
ményét figyelembe veszi;

– együttműködik a Gólyatábor szervezéséért felelős 
közbeszerzési partnerrel;

– a HÖK elnökének utasítására a közbeszerzési eljárás 
sikeres lefolytatásához szükséges adatokat a HÖK rendel-
kezésre bocsájtja;

– a rendezvényről információs anyagokat (meghívó, 
plakátok, szórólapok, kiadványok) készít és tesz közzé az 
interneten, valamint amennyiben a Kar engedélyezi, úgy a 
szóróanyagokat elkészíti,

– az események és a szervezés menetét dokumentálja, 
később a dokumentációt közzéteszi;

– együttműködik a HÖK mentorrend-
szerével, a HÖK 2015. évi mentorkoncepciója 
szerint;

– az adatvédelmi és adatkezelési rendel-
kezéseket betartja;

– a rendezvényről október 17-ig beszá-
mol. Amennyiben ez nem történik meg, 
vagy a HÖK Választmánya nem fogadja el 
a beszámolót, úgy az elkövetkezendőkben a 
pályázó operatív gólyatábor-főszervező csak 
a Választmány legalább 4/5-ének támogatá-
sával lehet.

A pályázó személy vagy szervezet a rendezvény elő-
zetes költségkalkulációja szerint nem törekedhet nyereség 
felhalmozására, és nem használhatja a tábor költségeit esz-
közfelhalmozásra.

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

A pályázat benyújtásának határideje:

2015. március 13. 23:59.

A pályázat elbírálásáról és a támogatás 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 kapcsolattartójaként együtt kell működnie a Gólyatábor 
szervezését lebonyolító természetes vagy jogi személlyel.

Budapest, 2015. február 09.

az ELTE TTK HÖK Választmánya

* Az ELTE TTK HÖK Alapszabálya szerint: „Az Önkor-
mányzat tagja a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 
törvény 60. § (1) alapján meghatározott hallgatók közül azok, 
akiknek alapkara az ELTE TTK vagy a Karon minor szak-
irányon vagy tanári modulon folytatnak tanulmányokat.”

mailto:sportbiz%40ttkhok.elte.hu?subject=
mailto:sportbiz%40ttkhok.elte.hu?subject=
http://ttkhok.elte.hu/gtpalyazat
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Interjú Interjú8 9Csak két percet kell beszélni
Szembesülés a tudománnyal

Egyedülálló kezdeményezésbe fogott az ELTE Biológus Tudo-
mányos Diákköre: hagyományteremtő szándékkal megrendezik az  
I. Élettudományi Liftbeszéd Fesztivál-t. A március eleji esemény 
egyik doktorandusz szervezőjével, Vásárhelyi Zsókával beszélget-
tünk a rendezvényről.

Dióhéjban hogy írnád le a liftbeszéd 
lényegét?

A liftbeszéd műfaja arról szól, 
hogy az előadónak röviden kell össze-
foglalnia a saját tudományos munkás-
ságát vagy ötleteit, elképzeléseit. Ez az 
üzleti világban egy bevett forma: ott 
teljesen megszokott, hogy gyorsan és 
tömören kell prezentálni a szponzorok 
előtt a megvalósítandó elképzeléseket.  
Bár a tudományos világba ez a gya-
korlat csak lassan gyűrűzik be, hallot-
tam már olyan fizikus konferenciáról, 
ahol két napon keresztül kizárólag 
kétperces előadások hangzottak el. 
Amennyire fárasztó lehet egy ilyen 
előadássorozatot végighallgatni, 
ugyanannyira sok témát van lehetőség 
megismerni rövid idő alatt.

A világban mindenütt ilyen irány-
ba haladnak a dolgok: meg kell tanul-
nunk sokkal rövidebben és tömöreb-
ben kommunikálni. Úgy gondolom, 
ennek a jelenségnek sok haszna is 
lehet, hiszen amennyiben az előadó 
nincs keretek közé szorítva, könnye-
dén elveszhet a részletekben. Ez pedig 
sem az ő, sem a hallgatóság javát nem 
szolgálja.

Honnan jött az ötlet,  hogy Magyar-
országon meghonosítsátok ezt a műfajt?

Maga az ötlet már évekkel ezelőtt 
megszületett Müller Viktor fejében, 
aki jelenleg az ELTE Biológus Tudo-
mányos Diákkör vezetője, de az egye-
temi feladatai mellett nem tudott 
rá kellő időt szakítani. Így Hubai  
András doktorandusztársammal 
idén úgy döntöttünk, itt az ideje, 
hogy segítsünk neki megvalósítani, 
mert ez tényleg egy nagyon jó ötlet.  
Az esemény körvonalazódásakor 
még nem tudtuk, mekkora érdeklő-
désre számítsunk, ezért igyekeztünk 
egy nem túl tág, de ugyanakkor nem 
is túl szűk tudományterületet kijelöl-
ni: így született meg az Élettudományi 
Liftbeszéd Fesztivál.

Milyen eddig az esemény fogadtatása?

Az első visszajelzések csodálatosak, 
a legkülönbözőbb helyekről kapunk 
olyan reakciókat, hogy milyen hiánypót-
ló, fantasztikus rendezvényt szervezünk. 
Az illusztris zsűri tagjai is boldogan 
elvállalták a feladatot. Nagy örömünkre 
nem csak biológusok jelentkeztek, illet-
ve az ELTE-n és Budapesten kívülről 
is jönnek előadni, úgyhogy rendkívül 
izgalmasnak és vegyesnek ígérkezik a 
program. De sajnos előadók még min-
dig nincsenek akkora létszámban, mint 
szeretnénk. Bár mindenki lelkes, ami-
kor személyesen beszéltem emberekkel, 
kiderült, hogy a műfaj szokatlansága 
miatt kicsit félnek kiállni. A kihívás egy-
szerűnek tűnik, hiszen csak két percet 
kell beszélni, de valójában ez egyszerre 
könnyű és egyben rettenetesen nehéz 
feladat. Ettől függetlenül azt gondolom, 
hogy ha valaki kutat, akkor mindig egé-
szen új területek felé kell mennie. Hát itt 
van egy lehetőség. Lehet, hogy meghosz-
szabbítjuk még egy héttel a jelentkezést, 
hátha kedvet kapnak még páran.

Milyen eredményeket vártok?

Én személy szerint azt szeretném, 
hogy a sokhétnyi szervezés, hirdetés 
és stressz után beüljek a Bolyai-terem-
be szombat délután, és nagyon jól szó-
rakozzam. A közösségi oldalakon tett 
visszajelzések alapján nagy hallgatóság-
ra számítunk, úgyhogy mindenképp jó 
hangulat lesz. Ez is volt az elsődleges 
célunk: létrehozni egy színvonalas és 
szórakoztató tudományos programot.

Természetesen hosszú távon évről 
évre népszerűsítenénk és újra meg újra 
megtartanánk a rendezvényt, ilyen 
szempontból is kritikus most az indu-
lás, az első alkalom. Örülnénk neki, 
ha létrejönne valami, ami önmagában 
elég nagy értéket képvisel ahhoz, hogy 
az egyetemen tanuló és dolgozó töme-
gek lelkesedjenek érte, anélkül is, hogy 
számszerűsíthető előnyt, például kre-
diteket szereznének belőle.

Az utca emberének is nyitott a ren-
dezvény?

Kifejezetten örülnénk, ha teljesen 
laikusok is eljönnének, hiszen a hét-
köznapi világnak szüksége van arra, 
hogy a tudománnyal valamilyen befo-
gadható formában találkozzon. Fontos, 
hogy egy kicsit azok is szembesüljenek 
a tudósok munkájával, akik nem ezen 
a területen mozognak. Nem magától 
értetődő, hogy szinte minden egyes 
dolog, ami a modern hétköznapok 
része a viaszosvászon terítőtől kezdve 
a világításon át a légkondicionálásig  
mind tudományos eredmény. Minden-
hol ott van a tudomány, de kevesen 
értik, hogy például a közvetlen hasznot 
nem termelő alapkutatások miért hasz-
nosak mégis a társadalomnak, miért 
kell annyi pénz az egyetemeknek, 
kutatóintézeteknek. Tényleg fontosnak 
tartjuk, hogy az emberek szembesülje-
nek a tudománnyal.

Hogyan készüljön fel valaki egy lift-
beszédre?

Elsősorban azt a tanácsot tudom 
adni mindenkinek, hogy egy élettudo-
mányhoz egyáltalán nem értő család-
taggal gyakoroljon, kérjen visszajelzést 
tőle, hogy használt-e olyan kifejezése-
ket, mondatokat, amelyeket ő nem ért.  
Egészen meglepő, mennyire más kép 
élhet a fejünkben az emberek tudásáról, 
mint ami a valóság. Emellett a készü-
lőknek nem szabad elfelejteniük, hogy 
elsősorban egy fesztiválon vesznek részt, 
nem pedig versenyen. Bár természetesen 
elismerjük majd a legjobbakat, a legfon-
tosabb mégis ez lenne: részt venni egy 
kedélyes tudományos eseményen, ahol 
mindenki jól érzi magát.

Az I. Élettudományi Liftbeszéd Fesz-
tivál március 7-én, szombat délután 
két órakor veszi kezdetét az ELTE TTK 
Déli Tömb Bolyai-termében. Részletes 
program: http://btdk.elte.hu

Horváth Balázs

http://btdk.elte.hu/%3Fcat%3D3


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

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
– titkár
– utánpótlás és önképzésért felelős referens
tisztségekre. Ha érdekel ezek közül valame-lyik, vagy bármely másik tisztség, keresd meg az Önkormányzat elnökét vagy tisztségviselő-ink egyikét valamely elérhetőségükön (ezeket megtalálod a http://ttkhok.elte.hu/tisztsegviselok oldalon). Pályázni a http://ttkhok.elte.hu/palyazat felületen keresztül tudsz!

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.

Telefon/fax: 372-2654
Iktatószám: HÖK/159/1(2015)

Tételszám: 33

Mellékletek száma: -

MEGHÍVÓ

az ELTE TTK HÖK  Küldöttgyűlésének

2015. március 10-én (kedd) 18:00 órakor

tartandó ülésére

Tervezett helyszín: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, Jedlik Ányos terem (0.89)

Tervezett napirend:

1. Bejelentések

2. Beszámolók

3. Személyi kérdések

4. Egyebek

A Küldöttgyűlés összehívására az eredménytelen Ellenőrző Bizottsági tag választása miatt 

van szükség, az Alapszabály 40. § (1) bekezdésének értelmében.

„40. § (1) Eredménytelen választás esetén, ha az adott tisztségviselő megválasztásáról csak a 

Küldöttgyűlés rendelkezhet, akkor 8 napon belül rendes küldöttgyűlési ülést kell összehívni.”

A küldöttgyűlési tagok és a tisztségviselők megjelenésére feltétlenül számítok. Kimentéseket 

a eb@ttkhok.elte.hu és a titkar@ttkhok.elte.hu    e-mail címre kell küldeni.

Budapest, 2015. február 18.

Tisztelettel:

Kovács Fanni

  elnök

     ELTE TTK HÖK

Elnök

mailto:foszerkeszto%40ttkhok.elte.hu?subject=Jelentkez%C3%A9s%20szerkeszt%C5%91nek
http://www.cs.elte.hu/hangverseny
http://ttkhok.elte.hu/tisztsegviselok%20
http://ttkhok.elte.hu/palyazat%20
http://www.facebook.com/mktelte
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Tudósítás Tudósítás12 13Az ebola poklában jártam
Dr. Steier József könyvbemutatója

Dr. Steier József, a Guineai Köztársaság tiszteletbeli konzulja 
gyermekkorának legmeghatározóbb részét Afrikában töltötte. (…) 
Ide kötik őt ma is élő baráti kapcsolatai és az ország, a kontinens 
szeretete.

Dr. Steier József az Afrikai Magyar 
Egyesület (AHU) alapító tagja, mellyel 
kilenc alkalommal indítottak önkéntes 
orvosi missziót (Guinea, Kongói Demok-
ratikus Köztársaság, Madagaszkár, Mali 
és Uganda) olyan, a világtól elzárt telepü-
lésekre, ahol nincs orvosi ellátás.

A szerző 2014 nyarán azt az útvonalat 
járta be, amelyen az ebolát feltételezhető-
en behurcolták Guinea fővárosába. Akkor, 
mikor már közelítette az ezret az ebolában 
elhunytak száma, nekivágott Malinak, 
majd alig négy nappal később egy terepjá-
róval száguldott Bamakóból a guineai fővá-
ros felé. Úton volt az egyik járványügyi 
epicentrumba, az ebola poklába, hogy aztán 
további 800 km autózás után Conakry-ban, 
a guineai fővárosban essen ki az autóból. 
Koszosan, éhesen és összeszakadva, de túl-
élve (legalábbis azt erősen remélve) ezt a 
nem hétköznapi missziót, amelynek részese 
volt. A szerző hazaérkezése után 21 nap-
ra önkéntes karanténba vonult, annál is 
inkább, mivel belázasodott és jelentkeztek 
rajta egyéb tünetek is. (…)

„Ajánlom ezt a könyvet mindazok-
nak, akik nemcsak a bulvár szintjén 
szeretnék megismerni a nyugat-afrikai 
ebola-járvány gyökereit, valós természe-
tét, azoknak, akik tudnak és akarnak is 
tenni azért, hogy e gyilkos kórt ugyanúgy 
leküzdjük, ahogy ezt tettük a spanyol-
náthával, a himlővel, vagy alig pár éve a 
madárinfluenzával.”

A fenti szöveg, dr. Steier József 
nemrégiben megjelent könyvének 
ajánlása. Az ELTE TTK meghívott elő-
adója a Bolyai-teremben szinte teltház 
előtt beszélt élményeiről. Az előadás 
nem az eboláról szólt. Ennél sokkal 
fontosabb témája volt: az afrikai állapo-
tok, az ott élő emberek mindennapjai. 
Az este végén egy kérdésre válaszol-
va hangzott el talán az egész előadás 
legfontosabb mondata: az ebola mint 
korunk legnagyobb járványa a helyi 
lakosok számára nem fontos; mindig 
is voltak vírusok, hol pusztítóbbak, hol 
kevésbé veszélyesek, ők csak a hétköz-
napokat akarják túlélni.

Az ebola epicentruma Guinea, 
Sierra Leone és Libéria hármas csücs-
kében van, az ún. Kacsacsőrföldön. 
Valaha dzsungel borította a térséget, 
ám a guineai polgárháború alatt az 
egyre gyarapodó számú menekült 
fokozatosan letarolta az esőerdőt, 
és mára az ott élő közel 400 ezer 
ember életbenmaradásához sincs 
elég növényzet. Amíg a polgárhábo-
rú zajlott, Európából segélyek érkez-
tek: konzervhús, rizs és só. Ez a helyi 
viszonyok közt hatalmas üzlet volt 
a menekült lakosságnak. Jólét volt. 
Viszonylag. Mivel nem engedték 
magukat megszámolni, több segélyt 
kaptak, és még a hullákkal is keres-
kedtek. Az üzlet az üzlet. Mikor véget 
ért a polgárháború, hazamehettek vol-
na. De nem akartak. Asszimilálódtak, 
keveredtek a katonákkal, és – mint 
írtam –  viszonylagos jólétben éltek.

Valamikor 2013 novemberének 
végén, decemberének elején egy libé-
riai tanárnő meglátogatta az itt élő 
családját. A házban mindenkit holtan 
talált. A helyi szokások szerint meg-
mosdatta, majd eltemettette őket, s 
hazasietett közölni a szomorú hírt. 
Tekintve, hogy utak nincsenek, kínai 
típusú crossmotorbiciklivel ment egy 
fuvarossal. A motor meg volt pakol-
va, elől csirke, hátul a nő holmija, 
ő maga pedig átölelte a fuvarost, 
nehogy leessen. Sokáig nem értették, 
hogy miért diszkréten jelentkez-
nek az esetek a három szomszédos 
országban, motorbiciklivel egynapi 
járásra egymástól.

De vajon hogy alakult ki a járvány? 
Steier Józsefnek meglepő válasza van: 
ahol az ökoszisztéma durván megbom-
lik, ott felüti a fejét az ebola. Nem egy 
hiba, hibák sorozata kell ahhoz a drasz-
tikus változáshoz, amely felébreszti a 
vírust. Afrikában gyakori a dzsungel-
hús fogyasztása. Ez minden olyan állat 
húsát jelöli, amit az erdő ad. Akkora a 
szegénység, hogy a súlyosan fehérjehi-
ányos lakosok minden állatra vadász-

nak. A húst jobb esetben megfüstölik, 
de sokszor éghető anyagra sincs pén-
zük, így a napon szárítják. Nap, az van. 
100%-os páratartalom is van.

Áram nincs, Nigériában a váro-
sokban a legfőbb tüzelőanyag a faszén, 
vidéken az sincs, habár az ország a világ 
egyik legnagyobb gázolajexportőre. 
Így hát az emberek legjobb esetben is 
félig sült, de általában inkább nyers 
húst rágnak-tépnek. A WHO a járvány 
kitörésekor betiltotta a szegények 
egyik „jutalomételét”, a denevérlevest.  
Betiltotta a piacokon a majom- és a 
denevérhús árusítását, mert ez a két 
állat képes hordozni a vírust anél-
kül, hogy rövid idő alatt belehalna, 
így át tudja adni a húsával, de akár 
a karmolásával is. De mit ér a tiltás?  
Egyáltalán érdemes tiltani? Egy helyi 
férfi így nyilatkozott, mikor Steier meg-
kérdezte tőle, hogy nem fél-e az ebolától:  
„Hát, valamit enni kell.”

Nekünk nem kell félni. A beván-
dorlóktól biztos nem, ahogy Steier 
is megnyugtatta a reptéren rá váró 
TEK-et: az embereknek sem pénzük 
sem idejük utazni. A vírustól fertőzött 
egyén hamarabb meghal, mint hogy 
átevezze a Földközi-tengert. És hiába 
van arany, gyémánt, kávé, ébenfa, a 
helyi lakos szegény. Ha mégis eljutna a 
reptérre, már láza lenne. A reptér pedig 
felkészült, és hőkamerákkal, kérdőív-
vel igyekszik kiszűrni a fertőzött uta-
sokat. Bár a korrupció jellemző, ebből 
nem engednek.

Észak felé, Senegal irányába a 
határt is lezárták, több légitársaság 
törölte járatait, Steier is csak 24 óra 
karanténnal fenyegető, feszült vára-
kozás után tudott felszállni. Hazaért. 
Három napra rá belázasodott. 39,2 fokos  
láz egy Afrikában járt embernek na- 
gyon komoly dolog. Lehet malária, 
lehet légiósbetegség a ritkán takarí-
tott klímarendszerektől, és lehet ebola. 
Önkéntes karanténba zárta hát magát 
21 napra, amit csak vizsgálatokkal sza-
kított meg néha.

A Szent László Kórház járvány-
ügyi központjában kellett volna 
kezdeni a kivizsgálását, de úgy sej-
tette, hogy azonnal karanténba zár-
nák sok más fertőző beteggel együtt.  
Így első útja egy magánklinikára, azon 
belül egy tüdőspecialistához vezetett, 
aki gyorsan expandáló tüdőgyulla-
dást diagnosztizált szerológiai úton 
és CT-vel. Mezőgazdasági állatok is 
megirigyelhették volna azt az antibio-
tikummixet, amit kapott. Nem volt idő 
találgatni.

Két nap múlva, pénteken már 
lejjebb ment a láza, és jobban volt. 
Bement hát a Szent Lászlóba. Közölték 
vele, hogy a trópusi betegségekkel fog-
lalkozó orvos csak szerdán jön, addig 
menjen haza. Az ebola 48 órán belül öl.

Szerdán reggel tíztől délután ket-
tőig várt a rendelőben, sok más beteg-
gel együtt, amikor is bezárt a labor. 
Mindenki a főorvos úr eboláról szóló 
előadására igyekezett. Anélkül, hogy 
Steier lelkiállapotát taglalnánk, mond-
hatjuk, hogy sikerült rávennie az egyik 
ápolót, hogy szóljon a trópusi beteg-
ségek szakorvosának, aki kedvetlenül 
kijött az előadásról. Szeretett volna az 
eboláról hallani.

Egy órán át vizsgálta 
az orvos, de mivel a labor 
bezárt, csak nehezen és 
később sikerült újabb szero-
lógiai vizsgálatot elvégezni. 
Két héttel későbbre várták az 
eredményt. Saját bevallása 
szerint ez volt a legnehezebb 
két hét Steier és családja éle-
tében, habár a tünetei szinte 
teljesen megszűntek. A leletek 
negatívak voltak, legalábbis 
a szokásos értékekben nem 
volt eltérés az ügyeletes orvos 
tájékoztatása szerint. A szak-
orvost némi keresgélés után 
találták meg, de megerősítette, hogy 
akármi is volt a baja, már elmúlt.

2014. augusztus 12-én az Index Véle- 
mény rovatában megjelent egy cikk 
Amikor az ebola elérte Magyarországot cím-
mel. Szerencsére a cikk csupán fikció, 
Magyarországot nem fenyegeti tényle-
gesen a vírus, de azért elgondolkodtató, 
hogy akár egyetlen fertőzött személy is 
országos méretű járványt robbanthat ki... 
Azóta remélhetőleg jobb a helyzet, talán 
már felkészültünk egy ilyen esetre.

Van még jó hír. Azon túl, hogy 
Franciaországban létezik diagnosz-
tikai módszer, és rengeteg önkéntest 

oltottak már be a legújabb vakcinával 
az ebola ellen, a vírusnak van egy ter-
mészetes ellensége is: a meleg. A vírus 
nem bírja az 50°C feletti hőmérsékletet.  
Az egyenlítőtől délre pedig kitört a 
nyár. Február eleje óta nagyjából tíz ese-
tet regisztráltak, míg a csúcson 300-400 
volt hetente. A vírusok epidemológiája 
általában úgy alakul, hogy szinte egy 
időben nagyon sokan megbetegednek, 
azok akik a legfogékonyabbak. Később 
az adott vírussal szemben ellenállób-
bak fertőződnek meg, végül maga a 
vírus is gyengül. Ezért nem irtotta ki 
egész Európát a pestis, és ezért élnek 
még emberek Afrika különösen veszé-
lyeztetett részein is.

Nem lehet pontosan tudni, hogy 
hányan haltak meg, a WHO kérdőíveit 
csak sokkal később töltötték ki a helyi-
ek. Hivatalos népszámlálás, kötelező 
oltás, ingyenes egészségügy, oktatás, 
mindezek nem létező fogalmak Afriká-
ban. Azt lehet tudni, hogy az aranybá-
nyák munkásai közt háromszor annyi-
an haltak meg, mint ami a jelentésekben 
áll. Mire odaért a nemzetközi segítség, a 
járvány már lecsengőben volt. Ami azt 
illeti, kezdetekben csak rejtélyes halál-
esetekről tudósítottak a helyi újságok.

Hogy mi a tanulság? Egyrészt, 
hogy az ökoszisztémába nem lehet 
következmények nélkül beavatkozni. 
Európában már jogszabályok tiltják az 
erdőirtást, de Afrikában a természetes 
növényzet annyira komolyan megfo-
gyatkozott, hogy az állatoknak nincs 
élőhelye, az embernek pedig élelme. 
Nagyvadat már csak a szafarikon lehet 
látni, szemetet ellenben mindenhol.  
Ha olajat találnak, ahhoz hatsávos autó-
pályát építenek. A nyílegyenes út tele-
püléseket vág ketté, ültetvényeket sza-
kít el a falvaktól. Ma még ücsörögnek 
mellettük a majmok, de senki nem tudja, 

és senkit nem is érdekel, hogy ha meg-
indul a forgalom, akkor velük mi lesz. 
Egyes területekről gondolkodás nélkül 
kiirtottak egész makákópopulációkat, 
mikor a térségben egy kiképzőközpont 
épült. Éhesek voltak.

Az információhiány is nagyon 
komoly gondot okoz. Nem igazán 
lehet felemelkedésről beszélni ott, 
ahol a legtöbb embernek esélye sincs 
arra, hogy egyáltalán halljon a fel-
emelkedés lehetőségéről. Rengeteg 
probléma van, bár talán helyesebb úgy 
fogalmazni, hogy van néhány komp-
lex probléma. Ezeket kezelni is komp-
lexen kell. A segélyek hosszú távon 
nem oldanak meg semmit, és sokszor 
még a tüneti kezelésre sem elegek. 
Volt, hogy nem futotta gumikesztyű-
re, és magyar szemeteszacskókkal 
pakolták a hullákat. Ahogy az előadá-
son elhangzott idézet szól: „Ha segí-
teni akarsz, ne halat adj, hanem hálót”.  
A fent említett Afrikai Magyar Egye-
sület (AHU) épp ezért idén 10. alka-
lommal indított misszióján főleg gye-
rekekkel igyekszik foglalkozni, azon 
túl, hogy a magyar önkéntes orvosok 
a szabadságuk és saját fizetésük ter-
hére mennek ki gyógyítani a lakoso-

kat. Tapasztalatuk szerint a 
helyiek türelmesek és össze-
tartók. De hiába tanítják 
meg nekik, hogy rendszeres 
fürdéssel elkerülhetőek a 
bőrbetegségek, ha inni sincs 
elég víz. Hiába visznek ki 
mentőautót vagy hűtőt, ha 
nincs benzin és nincs áram. 
És nincs európai értelemben 
vett értéke az emberéletnek. 
Ezt felismerve az AHU helyi 
orvosi képzést is szervez a 
Los-szigeteken. Megfelelő 
infrastruktúrát akar kiépí-
teni, hogy legyen hol tanul-

niuk a jövő Afrika-specialistáinak. 
Árvaházat is szeretnének létrehozni.

Nemrégiben nagy port kavart 
az a norvég valóságshow, amelyben 
fiatal norvég divat-bloggereket küld-
tek Kambodzsába, ahol a ruhákat 
gyártják. Érdemes megnézni. Vannak 
tehát nemzetközi programok a fejlődő 
országok megsegítésére, és vannak 
előremutató jelek. De sokkal átfogóbb 
megoldásra lenne szükség, szemlélet-
váltásra, hogy az arany és az olaj ne az 
országok vezetőit, hanem az országo-
kat gazdagítsa.

Csíkosfejű Nádiposzáta
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Te hány dolgot tudsz egyszerre csinálni?

Bal kéznél telefon, jobbra laptop, előtted egy rakás jegyzet.  
Ábrákat rajzolsz, kekszet rágcsálsz fél szemmel a Facebookot lesve, 
közben nagyon büszke vagy magadra, amiért időt és energiát spó-
rolsz meg tevékenységeid összevonásával. Most komolyan, szerin-
ted mennyire fogsz emlékezni az anyagból?

Minden nap őrületes mennyisé-
gű információ ér minket személyes 
interakciók és egyéb telefonos vagy 
internetes kommunikációs csatorná-
kon keresztül, amelyeknek nagy része 
számunkra tökéletesen feleslegesnek 
bizonyul, mégis elolvassuk őket, rea-
gálunk rájuk. Muszáj, hiszen a világ 
megszokta, hogy folyamatosan elér-
hetőek vagyunk. Rengeteg teendő jut 
egy napunkra, ezért megtanultunk 
egyszerre több dologra is figyelni – 
legalábbis azt hisszük. Idő hiányában 
rászoktunk a multitaskingra, és meg 
se fordul a fejünkben, hogy káros, sőt, 
még dicsekszünk is vele, hogy milyen 
hatékonyak vagyunk általa.

Rossz hír: nem vagyunk, ugyanis 
a multitasking nem létezik. Képesek 
vagyunk egy időben sétálni, lélegezni 
és beszélni, de nem tudunk egyszerre 
tanulni, chatelni, főzni – agyunk egysze-
rűen nem képes rá. Jogos a kérdés, hogy 
akkor mégis mit csinálunk? A válasz 
igen egyszerű: nagyon gyorsan válto-
gatjuk tevékenységeinket, figyelmünk 
ide-oda terelődik, csak átfókuszálunk 
egyik problémáról a másikra.

Még ez is egész jól hangzik, de a 
valóság nem ilyen rózsaszín. Mindenki 
által tapasztalt és tudományosan bizo-
nyított tény, hogy a multitasking során 
valójában semmire sem tudunk meg-
felelő mértékben koncentrálni, ezért 
nemcsak sokkal több időnkbe telik 
elvégezni feladatainkat, de gyakrab-
ban is hibázunk. Rövid idő alatt fruszt-
ráltnak, fáradtnak érezzük magunkat, 
mivel agyunknak oxigénben dús vérre 
és cukorra van szüksége a feladatok 
elvégzéséhez, de a folyamatos váltoga-
tás miatt „üzemanyagát” sokkal gyor-
sabban felhasználja, mintha csak egy 
dologra koncentrálnánk.

Számtalan kutatás foglalkozott már 
a témával, és mind elkeserítő eredmé-
nyeket hozott. A Stanford Egyetem fel-
mérésében két csoportot alakítottak ki az 
alapján, hogy a résztvevők jónak tartot-

ták-e magukat multitasking terén, vagy 
egyszerre csak egy dolgot szerettek csi-
nálni. Mindkét csoportot olyan helyze-
teknek tették ki, amelyek multitaskingra 
„kényszerítették” őket; meglepő módon 
azok, akik elmondásuk szerint kifejezet-
ten értenek több tevékenység párhu-
zamos végzéséhez sokkal rosszabbul 
teljesítettek, mint egyszerre csak egy 
feladattal foglalkozó társaik.

Figyelmünk folyamatos megosztása 
miatt egy idő után képtelenek leszünk 
megkülönböztetni egymástól a lényeges 
és lényegtelen információkat – mivel egy-
szerre akarunk foglalkozni minddel –,  
gondolataink a fokozott igénybevétel 
miatt zavarosak lesznek, és elvárásaink-
kal ellentétben nő a reakcióidőnk.

Felmerülhet bennünk, hogy ha ész-
revehetően csökken teljesítményünk, 
miért nem szokunk le a multitaskingról? 
Ahogy mondani szokás, azért, „mert az 
nekünk jó”. Pontosabban az agyunknak.  
A homlok mögött található úgynevezett 
prefrontális kéregrész felel cselekvése-
ink legmagasabb szintű irányításáért, 
tehát szükségünk van rá, hogy megfele-
lően tudjunk koncentrálni egy adott fel-
adatra. A baj az, hogy ez a terület kife-
jezetten érzékeny az újdonságokra, így 
multitasking közben hihetetlenül egy-
szerű megszakítani koncentrációnkat. 
Modern világunknak hála elég egyet-
len e-mail, agyunk máris arra fókuszál.  
A külső inger hatására dopamin sza-
badul fel szervezetünkben, úgymond 
„jutalmazzuk” magunkat azért, hogy 
elterelődött a figyelmünk; ha válaszo-
lunk is a szóban forgó üzenetre, úgy 
érezzük, teljesítettük feladatunkat, ami-
ért természetesen ismét jutalmat érdem-
lünk. Az eredmény egy véget nem érő 
visszacsatolási kör, ahol folyamatosan 
új információkat keresünk agyunk juta-
lomközpontjának ingerléséhez.

Egy régebbi kísérlet során pat-
kányok agyában apró elektródákat 
helyeztek el a nucleus accumbens terü-
letén, amely a jutalmazásért felel.  

Az állatok egy pedál megnyomásá-
val stimulálhatták a területet: az érzés 
annyira addiktív volt számukra, hogy 
egy idő után semmi mást nem csinál-
tak, beleértve az evést és a pihenést is, 
így rövid időn belül éhen haltak, vagy 
a kimerültség vetett véget életüknek. 
Ne higgyük, hogy az emberek nem 
járhatnak így: többen lelték halálukat 
videojátékoknak vagy a foci VB-nek 
köszönhetően. A jóból szó szerint meg-
árt a sok, és ezt egyáltalán nem szabad 
viccként felfogni.

Ha ez nem lenne elég, a legújabb 
kutatások szerint a multitasking szó 
szerint károsítja agyunkat. Azoknak, 
akik egyszerre több képernyőt is hasz-
nálnak – például számítógépezés köz-
ben tévét néznek – kisebb az elülső 
cinguláris kérgük (ACC), amely az 
empátiáért, az érzelmek és az indula-
tok kontrollálásáért felel.

A Stanford Egyetem kutatása 
során kiderült, ha tanulás közben 
például tévét nézünk, az információ 
máshol tárolódik: míg normál körül-
mények között a hippocampus-ba jut, 
amely megfelelően feldolgozza és 
rendszerezi azt a későbbi felhasználás 
érdekében, a tévénézés közben szer-
zett új ismeretek a striatum-ba kerül-
nek. Ez az agyterület az új képessé-
gek és folyamatok elsajátításáért felel, 
tehát nem alkalmas tények és gondo-
latok megfelelő raktározására.

Valójában nincs is szükségünk 
agyunk vizsgálatára ahhoz, hogy 
belássuk, mennyire káros, ha egyszer-
re nem csak egy dologra koncentrá-
lunk. Egy kórházban végzett felmérés 
megdöbbentő eredménnyel zárult: a 
gázolásos balesetet szenvedő fiatalok 
közül minden ötödik telefonált, azért 
nem figyelt a környezetére.

Próbáljuk elfogadni, hogy belő-
lünk csak egy van, készítsünk időbe-
osztást, írjunk listákat – de ne váljunk 
a multitasking áldozatává.

Polyák Katalin

Mi zajlik a fejedben?
Mítoszok és tények az agyról

Az agy működése még sok feltáratlan titkot rejt a kutatóknak, 
azonban az évek során rendkívül sok mítosz, téves elképzelés is 
elterjedt az emberi aggyal kapcsolatban. Ezekből szedett össze 
most párat a Scientific American, és tárta fel röviden a mögöttük 
rejlő valóságot.

10% – vagy több?
Az egyik legelterjedtebb tévedés 

az agy működésével kapcsolatban, 
hogy csupán az agykapacitásunk tíz 
százalékát használjuk. Bár a külön-
böző hollywoodi sikerfilmek, mint 
a Bradley Cooper főszereplésével 
2011-ben mozikba kerülő Csúcshatás 
(Limitless), vagy a tavalyi év kassza-
sikere, a Lucy, tovább erősítik ezt a 
tévhitet, az egész csupán pár husza-
dik század eleji neurológiai kutatás 
félremagyarázásán alapul. Valójában 
a teljes agyunk aktív, egy nap lefor-
gása alatt nem marad kihasználatlan 
kapacitás. Hiszen ha az agyunk leg-
nagyobb részét egyáltalán nem ven-
nénk igénybe, akkor sokkal kisebb 
következményei lennének például 
a mechanikai agykárosodá-
soknak, illetve elhalnának 
az inaktív részek, – ezt bon-
colás után ki lehetne mutat-
ni. E cikk olvasása közben a 
kedves olvasó agysejtjeinek  
100%-a dolgozik, így sajnos 
nem az agyunk kihaszná-
latlanságában rejlik a kulcs 
a telepátia és a telekinézis 
eléréséhez.

Bal és jobb agyféltekés  
gondolkodás

Egy újabb közkeletű 
mítosz, miszerint a bal agy-
félteke a racionális, sziszte-
matikus gondolkodásért, a 
jobb pedig a művészi, kreatív tevé-
kenységekért felel, és az emberek 
gondolkodásmódja besorolható e két 
kategórába.  Ennek semmilyen tudo-
mányos bizonyítéka nincs, épp ellen-
kezőleg: valójában folyamatos össze-
köttetés van a két agyfélteke között, 
és az ember egyszerre használja őket 
az összes kognitív funkcióra. Ez a 
téves elképzelés abból a valós fel-
ismerésből ered, hogy az agy egyes 
feladatait ellátó részek valóban 

nagyobb gyakorisággal találhatóak 
meg az egyik agyféltekében, illetve 
hogy a pszichológusok ezt analógia-
ként használták fel a személyiségje-
gyek leírására. Mert míg a nyelvet az 
emberek többsége valóban nagyobb 
gyakorisággal a bal agyféltekében 
dolgozza fel, például a matematika 
műveléséhez és az olvasáshoz már 
mindkét féltekénket  használnunk 
kell. További cáfolat a két agyfél-
tekés gondolkodásra, hogy agyi 
funkciókat érintő sérülések, például 
sztrók után kimutatható különbö-
ző orvosdiagnosztikai műszerekkel, 
hogy a sérült agyterület helyett gyak-
ran egy másik helyen, akár másik  
féltekében alakul ki újra az adott 
kognitív funkciót ellátó központ.

Egy nyelvet egyszerre
Téves az a feltételezés is, miszerint 

előbb meg kell tanulnunk az anyanyel-
vünket, és csak ezután vagyunk képesek 
idegen nyelveket elsajátítani. A különbö-
ző nyelvek ugyanis tanuláskor nem ver-
senyeznek az erőforrásokért az agyban, 
pont ellenkezőleg: a kutatások azt igazol-
ták, hogy azoknál a csecsemőknél, akik 
szimultán tanulnak két anyanyelvet, job-
ban kifejlődnek a nyelvtani képessegek a 
nyelvi struktúrák felismerésére.

A férfiak és a nők másképp 
tanulnak

A férfi és női agy között valóban 
akadnak fiziológiai különbségek, 
és ezek eredményezhetnek eltérő 
agyműködést. Azonban eddig még 
semmilyen tudományos kutatás nem 
tudta kimutatni, létezik-e különb-
ség a női és férfi agy azon funkció-
jában, amikor új neurális kapcsola-
tok jönnek létre az idegsejtek között, 
azaz amikor megtanulunk valamit.  
Ha végezetül sikerülne is fényt derí-
teni effelé különbségekre a női és 
férfi agyban, az csupán apró lenne, 
és nagy általánosságban lenne igaz: 
az egyéni tulajdonságokra nézve 
továbbra sem lehetne ebből releváns 
következtetéseket levonni.

Vizuális és auditív tanulás
Az az állítás, amely szerint egyes 

gyerekek a képi, mások a hangi ele-
meket preferálják a tanulás során, 
egyelőre nem kapott megfelelő 
támaszt az eddigi tudományos kuta-
tásokban. Bizonyítékok nélkül a szü-
lőknek óvatosnak kell lenniük: a tár-
sadalom részéről hatalmas az igény 
a tanulási folyamatok ilyen alapú 
megismerésére, megfelelő tudomá-

nyos eredmények hiányában 
azonban könnyen lehet ellen-
őrizetlen, a tudomány által 
nem megalapozott tanulási 
technikákba botlani.

Záró gondolatok
Remélhetőleg a cikkben 

szereplő információk már 
ismerősek voltak az olvasó-
nak. Annak, aki fel szeretne 
fedezni még több hasonló tév-
hitet az élet minden területé-
ről, érdemes az utolsó forrást 
begépelnie a böngészőjébe.
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Cooltér Házimozizóna & Négyeshatos16 17Senkiföldje
A háborúról emberségesen

Van itt egy film 2001-ből, ami azzal foglalkozik, hogy valójában 
mi is történt pár évvel korábban déli szomszédainknál, hogyan 
estek egymásnak vallási és etnikai határok mentén a Balkán népei. 
A történelem egyik szomorú fejezete ez, és a közelmúltig az öreg 
kontinens utolsó háborús vérontása. A Senkiföldje azonban több egy 
átlagos háborús filmnél.

A film semmi különlegeset nem 
kínál abból kiindulva, amit az inter-
neten olvashatunk, ha gyorsan ráke-
resünk. Ismeretlen délszláv színészek, 
semmi hatalmas szenzáció, mégis, 
ha megnézzük, hogy milyen díjakat 
zsebeltek be a rendezők a produk-
cióval, máris gyanakodni kezdünk, 
hogy itt bizony nem a legegyszerűbb 
darabról van szó. Megnyerte több 
fesztivál nagydíját is, a legjobb ide-
gen nyelvű film kategóriájában az 
Oscart, viszont tudjuk, hogy gyak-
ran a díjak nem sokat jelentenek.  
De kezdjünk inkább bele: mit is látha-
tunk a filmben? Egy csapat bosnyák 
katona ködben lopódzik előre, igye-
keznek megtalálni a sajátjaikat, ám 
mivel a karjuk végéig sem látnak el, 
nem túl észszerű módon egy fa alá 
heveredve várják ki a reggelt. Az új nap 
nagyon rosszul kezdődik számukra, 
ugyanis éjszaka a bosnyák és a szerb 
frontvonal közé kerültek, a kelő nap 
sugarainál az ellenség lövései fogad-
ják őket. A nagy riadalomban a csapat 
nagy része elesik, ám vannak, akiknek 
sikerül elérni egy közeli, elhagyatott 
lövészárkot, mely ezután a cselek-
mény fő helyszínévé válik. Ez az apró 
gödör jelenti majd a remélt megváltást 
vagy éppen a halált. Ez a senkiföldje. 
Miután az egyetlen túlélő, Ciki abszo-
lút tehetetlen, és nem mutatja semmi 
jelét a szerb irányba annak, hogy élne, 
ellenségei kiküldenek egy vén rókát 
és egy újoncot, hogy vizsgálják át a 
lövészárkot, és ha van ott valaki, azt 
semmisítsék meg. Ezután kezdenek 
felgyorsulni az események, a rejtőz-
ködő Ciki lelövi az idős parancsnokot, 
azonban az ifjú boszniai szerb bakára, 
Ninora nem számít. A két főszereplő 
sorsát innentől kezdve az egymásra-
utaltság és az esztelen háborúból való 
menekülés reménye határozza meg, 
a helyzetükben többször is fordul a 
kocka. Természetesen nem marad-

hat el a KFOR (az ENSZ legtöbbször 
tehetetlen békefenntartói) megjele-
nése sem a térségben, így az egész 
világ tanújává válik a kínzó problé-
ma megoldásának. A lövészárokban 
zajló kezdeti konfliktus sok esetben 
háttérbe szorul, és a francia kéksisako-
sok, illetve a média munkásai közötti 
ellentétek kerülnek a középpontba, 
ám a feszültség így is csak tovább nő. 
A film gyakorlatilag nem is igazán 
háborús film, inkább egy háború köze-
pette zajló lélektani dráma. Hűen szem-
lélteti, hogy egy ilyen helyzetben sem 
vérszomjas, mindenki halálát kívánó, 
elfajzott őrültek harcolnak, hanem  
mindennapi hús-vér emberek, akik 
csak túl akarják élni ezt az egészet.

A mű azt is nagyon hitelesen 
mutatja be, hogyan mérgezi meg ezek-
nek az embereknek az elméjét a harc, 
a felesleges vérontás és a propaganda, 
amely az egyszerű lelkeket is egymás 
ellen fordítja. Ezen 98 perc megtekin-
tése nagyon ajánlott azoknak, akiket 
érdekel a háború egy kevésbé ismert 
és ritkábban bemutatott szelete, és 
akik hajlandóak azt is megoldásnak 
tekinteni, ha nincs megoldás. Elvitat-
hatatlan, hogy  akár a színészi teljesít-
ményt, akár a forgatókönyvet nézzük, 
olyan erejű alkotásról van szó, amely 
nem érdemtelenül zsebelt be annyi 
díjat. Jó szórakozást 
kívánok hozzá!

Zikk
NO MAN’S LAND (98 perc, 
2001)
Pontszám: 9/10

Szelektív szabályok
Minden a megszokott mederben 

folyt. Leszálltam a buszról, elindultam 
a kollégium irányába. A lámpa piros 
volt, mint mindig, azonban…

De ne szaladjunk ennyire előre, 
említsünk meg előtte pár tényt. Alap-
vetően szeretem és tisztelem a sza-
bályokat, és nem is szoktam áthágni  
őket – ha van értelmük. Leszögezném: 
a közlekedési szabályok ebbe a cso-
portba tartoznak. Mármint, van értel-
mük. Általában. Hiszen ha senki nincs 
a közelben (de tényleg), akkor teljesen 
mindegy, hogy villog-e az indexed 
vagy sem, vagy épp – esetünkben – 
hogy ácsorogsz-e a pirosnál, ha közel-
távol egyetlen autó sem jár.

E felfogásnak köszönhetően időn-
ként előfordul, hogy jómagam is átvág-
tázok a kollégium melletti kis mellék-
utcán, hiába ácsorog velem szemben 
a kicsi piros bácsi a lámpa felső felén. 
Mint a legtöbb hallgató.

Szóval ott tartottunk, hogy leszáll-
tam a buszról, és elindultam a koli felé 
a többi lakóval együtt, akik ugyanak-
kor érkeztek, mint én. A lámpa piros 
volt, de nem járt arra egyetlen autó sem. 
Ugyanakkor velünk szemben egy kis-
srác jött nagy lendülettel a kis műanyag 
motorján, édesanyja mellette loholt, 
majd elkapta a kiskrapek grabancát – 
épp mielőtt legurult volna az útra – és 
elkezdte magyarázni neki: ha piros a 
lámpa, nem szabad átkelni.

Legalább nyolcan álltunk a másik 
oldalon. Biztos vagyok benne, hogy 
nyolcból nyolcan átmentünk volna az 
úton a lámpa színe ellenére, hiszen sem-
mi nem indokolta az ácsorgást, az utca 
kihalt volt. Kivéve a kissrácot. Aki még  
most tanulja, és még nem mérlegel. 
Miután zöldre váltott a lámpa, egyszer-
re indultunk el, és nem lehetett letöröl-
ni a vigyort az arcomról. Mert senki, 
senki nem ment át a gyerek orra előtt, 
mindenki példát mutatott, hogy látod, 
nem szabad átmenni a piroson.

Ilyenkor úgy érzem, hogy ebben az 
elidegenedett világban mégis vannak 
olyan pillanatok, amikor tekintettel 
vagyunk másokra. És ez jó.

Ákos

Szeretnéd nyomtatásban látni saját írásodat? Küldd 
el a foszerkeszto@ttkhok.elte.hu-ra egy „Négyeshatos” 
tárgyú levélhez csatolva, 1700-1800 karakter terjede-
lemben, és a következő számok egyikébe bekerülhet!

Jön a tavasz, virágzik a kultúra is!
Tél végi programajánló

Ezen a héten is négy érdekességgel tudunk szolgálni számotokra 
a kultúra világából: három izgalmas programajánlóval és egy min-
denképpen érdekes megközelítésből írt hírrel. Reméljük, találtok 
kedvetekre való, kellemesen kikapcsoló tevékenységet!

Cseh és Szlovák Filmkarnevál a Toldiban
Az egykoron egy országot alkotó két állam koproduk- 

ciós filmgyártása az utóbbi időben fénykorát éli, sorra 
készülnek a komoly művészi értékkel bíró alkotások 
tőlünk északra. Ezeknek a műveknek szentel február 
25-e és 28-a között egy négynapos karnevált Nézz a szom-
szédod képébe! szlogennel a Toldi mozi, amelyet szombat 
este egy többnyelvű záróbulival fejeznek be. Az ese-
mény fő támogatója az egyik leghíresebb prágai sörgyár, 
így akár kellemes cseh nedűkhöz is szerencsénk lehet.  
A rendezvény négy napja alatt hét filmet mutatnak be, 
szerdán csak egyet, utána minden nap kettőt. A vetíten-
dő felvételek a közelmúltból származnak, és a kortárs 
művészeti alkotásokra jellemző valósághű probléma- és 
társadalomábrázolás az alapvető céljuk, amely a külföldi 
kritikusok szerint igen jól sikerült. Örvendetes tény, hogy 
a külhoni magyarok is egyre gyakrabban bukkannak fel 
a cseh és a szlovák filmipar alkotásaiban mind többször 
megcsillogtatva tehetségüket. Akik szeretnének Holly-
wood szorításából kiszabadulva egy kicsit a független 
filmgyártásba is bekukkantani, azok számára minden-
képpen ajánlott a részvétel!

Nembáj! Industrial – 
Experimental Fesztivál – egy 
szelet a valódi underground-
ból

Többször gondolkodtál már, hogy  
vajon milyen is a berlini klubélet a  
gyártelepek csarnokai között ,  és 
hogyan születnek azok a zenék, ame-
lyeket – persze ha vevő vagy erre – csak 
a youtube legeldugottabb zugaiban 
lelsz meg? Gyere el 28-án az R33-ba, 
és mindenre választ kapsz! A helyszín 
már este 7-kor megnyitja kapuit az 
indusztriális zene szerelmesei előtt.  
A fellépők között találhatunk olyan 
Jancsó Miklós filmekből ismert zene-
kart is, mint a Lyuhász Lyácint Bt. 
vagy a Drezdában rendszeresen fel-
lépő T.Bali – Rosinflux. Akit érdekel, 
hogy lehet első látásra mindenféle 
zenemű készítésére alkalmatlannak 
tűnő eszközből igazi dallamokat, meg-
alkuvást nem tűrő, ismeretlen hango-
kat csiholni, az ne hagyja ki szombat 
este a Közvágóhíd ipartelepén megbú-
vó szórakozóhelyet!

Feloszlik a HS7 – 20 évig volt együtt  
a népszerű gitárpopegyüttes

Végre A Heaven Street Seven is beáll negyedikként 
azok közé a magyar zenekarok közé, amelyek az idén 
jelentették be feloszlásukat. A Subscribe épp a hétvégén 
játssza búcsúkoncertjeit az A38-on, ám a nagynevű alter-
natív zenekar rajongóinak több lehetőségük is lesz élvezni 
Szűcs Krisztián, Németh Róbert, Takács Zoltán, Ábra-
hám Zsolt és Orbán Gyula dalait, hiszen az együttes még 
végigkoncertezi az egész országot, majd egy hatalmas 
buli keretében augusztus 1-jén a Budapest Parkban végleg 
elbúcsúzik a közönségtől (én nem leszek ott – talán min-
denki rájött a kezdésből, hogy annyira nem rajongok értük).  
A feloszlás okaként azt említették a tagok, hogy úgy érzik, 
mindent kijátszottak magukból, amire képesek voltak, nem 
tudnának már újat nyújtani a hallgatóságnak, így békesség-
ben az útjaik elválása mellett döntöttek. Persze, mindany-
nyian ismerjük a magyar alternatív zenekarok feloszlásá-
nak véglegességét, vélhetően pár év, és újra a színpadon 
láthatjuk majd az eddigi karrierje során kilenc nagylemezt 
felvonultató bandát.

Ujházi 75 – Kiállítás a Várfok 
Galériában

A székesfehérvári művész 75 éves 
kora előtt tisztelegve rendezi meg a 
Galéria a kiállítást. Ujházi Péter a kor-
társ magyar alkotói közösség egyik 
meghatározó szereplője. A tárlat során 
megtekinthetjük szinte az összes, 
benyomásaiból, emlékeiből, utazásai-
ból alkotott, sajátos képi világot meg-
jelenítő művét. Egyedi stílusa már igen 
korán, a 60-as évek végére kialakult, és 
annak ellenére, hogy azóta számtalan 
különböző művészeti ágban kipróbál-
ta magát, szinte semmit sem válto-
zott. Bár megmondom őszintén, hogy 
a festészethez nem értek annyira, mint 
a zenéhez (még a rengeteg leírás elle-
nére sem a mindenféle stílusokról), 
mindenesetre a csatolt kép számomra 
elég megnyerő ahhoz, hogy a furcsa 
és az érdekes megközelítés kifejezéseket 
aggassam rá, természetesen az érdekel 
mellé. Akik szintén vevők az ilyen jel-
legű művészetre, azok a Várfok Galé-
riában egészen április 18-ig tekinthetik 
meg a kiállítást.

Zikk

http://www.imdb.com/title/tt0283509/
mailto:foszerkeszto%40ttkhok.elte.hu?subject=N%C3%A9gyeshatos
http://toldimozi.hu/
http://toldimozi.hu/
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Nyereményjáték
Beküldési határidő: a megjelenéstől 
számított egy héten belül (következő  
hét szerda 0:00).
A nyertesek csokijaikat az Északi 
Hallgatói Irodában (É 0.75) nyitva-
tartási időben vehetik át.
Nyertesnek az minősül, aki a nevét 
az újságban látta helyes megfejtőként.

Heti nyerteseink
Majoros-Geréby Ádám

Szalai Eszter

Hashi
Kedves Rejtvényesek! Úgy gondoltam, ideje egy számolós fejtörőt hozni nektek, főképp a matekosok örömére! Ilyen jellegű 

már egyébként is régen szerepelt hasábjainkon. A hashi lényege, hogy a rejtvényben látható szomszédos „szigetek” közé hidakat 
kell építenetek – kizárólag függőleges és vízszintes vonalakat használva. A körökben szereplő számok azt jelzik, hogy az adott 
szigetről hány híd indul. Egy irányban 
legfeljebb két egyenes futhat, a vonalak 
nem keresztezhetik egymást, és fontos, 
hogy a végén bármely szigetről el lehes-
sen jutni bármelyikre.

A két héttel ezelőtti Sherlock 
megfejtőinek gratulálunk a csokihoz!  
A mostani rejtvény megfejtéseképp 
pedig küldjétek el a lenti címre, hogy 
összesen hány híd épült szigetjeink 
között. Jó fejtegetést!

subCsibe
nyuzrejtveny@gmail.com

’Allo ’Allo!
Egy 1982-es sorozatról beszélünk, 

ami tíz éven át futott a BBC-n, össze-
sen 85 epizód erejéig. David Croft 
és Jeremy Lloyd vállalkoztak arra a 
feladatra, hogy a második világhá-
ború után az angol–francia–német 
nemzetiségi ellentéteket valahogy 
elsimítsák, hasonlóan a Jeux Sans 
Frontieres-hez (Játék Határok Nélkül). 
Az eredmény egy zseniális, hely-
zetkomikumra és sztereotípiákra 
építkező, szövevényes cselekményű 
sorozat, amelynek legfőbb érdeme, 
hogy a német megszállást egy francia 
kisváros kocsmáján keresztül mutatja 
be, ahol a német tisztek, francia lako-
sok, de még az ellenállás, az angol 
pilóták és a Gestapo is közös kétes 
ügyletekbe keveredik.

Hihetetlenül mulatságos maga 
a sztori is, de ezt még megtoldották 
azzal, hogy az angol sorozatban a bri-
tek talán kissé túlzott brit kiejtéssel, 

a franciák a maguk köpködő francia 
akcentusával és rossz nyelvtanával (pl. 
It is I, LeClarc!), a németek pedig ter-
mészetesen németesen törik az angolt. 
Az évadok során újabb és újabb karak-
terek tűnnek föl, a második évadban 
például megjelenik egy meleg német 
tiszt, aki egy kiselejtezett harckocsi-
val jár és udvarol a kocsmárosnak, a 
harmadik évadban pedig színre lép az 
az angol katona, aki a francia ellenál-
lást hivatott segíteni helyi rendőrnek 
álcázva, miközben borzasztóan töri a 
„franciát”.

Főszerepben egy igazi furfangos 
francia kocsmáros áll, aki szeretőit épp 
úgy tudja titkolni a felesége elől, ahogy 

a francia ellenállásban betöltött sze-
repét a Gestapo elől. A másik „fősze-
replő” a Bukott Madonna a nagy didikkel 
című festmény, amelynek megszer-
zése biztosítaná a helyi német vezető 
tisztek vagy a kiküldetésben lévő ges-
tapósok életjáradékát a háború után.  
Több másolat is készül belőle, nagyon 
sok konfliktus és persze poén forrásává 
válik az epizódok során.

Nekem nagyon mókássá vará-
zsolta a vizsgaidőszakomat a sorozat, 
bár néha elég nehéz volt megérte-
ni a franciákat, főleg a nagymamát.  
Mindenkinek ajánlom, aki szeretne iga-
zán jókat nevetni a második világhábo-
rú egy elég érdekes és nagyon emberi 
feldolgozásán! Az eredeti angol hang-
sáv szerintem sokkal jobb, rengeteg a 
szóvicc benne, amit a magyar fordítás-
ba természetesen nem mindig sikerült 
átültetni, a kiejtések közti különbséget 
pedig szinte egy az egyben kihagyták, 
nagy szomorúságomra.

Csíkosfejű Nádiposzáta

Kingsman
A modern lovag páncélja az öltöny

Manapság a titkos ügynököket fekete holmikba bújt lopako-
dó figuráknak ismerjük, akik puszta kézzel elbánnak bárkivel, 
hiszen nem csak testileg, hanem lelkileg is rendkívül harcedzettek.  
Mindenkinek megmondják a magukét – nem kerülve a trágár kife-
jezéseket. Ez utóbbi egy Kingsman-re nem igaz.

A Kingsman egy titkos angol 
szervezet. Tagjai úri szabókból lett 
szuperügynökök, akik öltönyben küz-
denek meg a gonosszal. Megjelenésü-
ket remekül leírja a királyi jelző, ami 
a „kingsman” szó magyar jelentése.  
Mindig igényes a kinézetük (jól fésült 
haj, makulátlan cipő, összepasz-
szoló színek), emellett a modoruk is 
a helyén van, udvariasak, előzéke-
nyek, de nem nyápicok. A vezetőjük 
az Arthur álnevet viseli, a többi ügy-
nök pedig egy-egy lovag nevét öltöt-
te magára a kerekasztal társaságából.  
A történet egy bevetéssel kezdődik, 
ahol az egyik katona az életét áldozza 

a társaiért. Így ismerkedünk meg Töki-
vel, aki megkapja apja kitüntetését.

Később egy szerencsétlen esemény 
következtében a Kingsman egyik tagja 
(Lancelot) életét veszti egy bevetésen egy 
acéllábú csajszi miatt. Nem maradhat 
üresen a helye, pótolni kell az ügynököt. 
Így kerül Töki a titkos szervezet kikép-
zettjei közé, akik közül csak a legbátrabb, 
a legügyesebb maradhat talpon. Töki a 
legjobbak között végez, mégsem ő diadal-
maskodik. A kiképzés alatt egy új gonosz 
(Samuel L. Jackson) szeretne világura-
lomra törni, egészen pontosan Noé után 
szabadon világteremtővé válni, és ezért 
minden követ megmozgat. Olyan ötle-

te van, ami világszerte emberek millióit 
befolyásolja, és ha a kingsman-ek nem 
cselekednek gyorsan, elpusztítják egy-
mást az emberek. 

Szórakoztató, angol humorban 
bővelkedő két órát tölthetünk a mozi-
székben ülve, így a filmet mindenkinek 
csak ajánlani tudom.

Bori
K I N G S M A N : T H E  S E C R E T  S E RV I C E 
(amerikai-angol akciófilm, 129 perc, 2014)
Rendező: Matthew Vaughn
Forgatókönyv: Matthew Vaughn, Jane Goldman
Szereplők: Taron Egerton (Gary ’Töki’ Unwin), 
Colin Firth (Harry Hart/Galahad), Samuel L. 
Jackson (Valentine), Michael Caine (Arthur)
Pontszám: 8/10
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