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A főszerkesztő elérhetőségei: foszerkeszto@ttkhok.elte.hu; személyesen fogadóidőben (kedd 10:00–12:00), Déli Hali (00.732). 

Sziasztok!
Talán többen olvastátok a múlt heti 

nadrágszélben azt a pesszimista hozzáál-
lást, hogy idén esetleg nem lesz már több 
Nyúz papírra nyomtatva. Jelenleg – bár ezt 
csak online pdf-ben olvashatjátok – egy 
picit jobbnak tűnik a helyzet: jövő héten 
nagy valószínűséggel ismét nyomtatott 
újságot tarthattok a kezetekben. Juhú!

Azonban a távolabbi jövő továbbra 
is ködbe burkolózik. Egy azonban biztos: 
így, online formában mindenképp meg 
fogunk jelenni, és érdemes lesz belelapozni 
(belegörgetni) az újságba ezen formájá-
ban is, hiszen sok hasznos információval 
gazdagodhattok. Ezen a héten például 
olvashattok az Alapszabály közelmúltbeli 
módosításáról, a hamarosan bevezeten-
dő e-választási rendszerről, valamint az 
elmúlt időszak gazdasági beszámolóját is megtaláljátok az újság oldalain, csak 
hogy a HÖK saját cikkeit említsem.

Remélem hamarosan visszatér az élet a régi kerékvágásba, addig is gyönyör-
ködjetek a – kifejezetten az online szám kedvéért megjelenő – színes oldalszámok-
ban. Najó, lehet hogy egy kicsit eltúlzom ennek a jelentőségét :)

Saáry Ákos
főszerkesztő

foszerkeszto@ttkhok.elte.hu
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Csatlakozz a szerkesztőséghez cikkíróként vagy olvasó-
szerkesztőként! (Semmilyen előképzettség nem szükséges.) 

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

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

H e ly r e i g a z í tá s
2015. március. 11-én megjelent számunk 13. oldalán a Pálfy József:  

Bioszféra blues című cikkünkben a paleocén-eocén határra datáltuk a dino-
szauruszok kihalásának földtörténeti időpontját, holott az a kréta végén, jó 
10 millió évvel korábban történt. A hibára mentségünk nincs, az érintettektől 

elnézést kérünk.

Beszélgetés Pálfi Györggyel

2015. március 19-én Pálfi Györggyel, a Hukkle, a 
Taxidermia, a Final Cut és a Szabadesés díjnyertes rende-
zőjével Szemes Botond beszélget. Az eseményre minden 
érdeklődőt örömmel várnak a szervezők.
Pálfi György legújabb filmjét, a Szabadesés-t a tavalyi év 
legjobbjának választotta a MÚOSZ Film- és Tévékritikusi 
Szakosztálya. A nagyjátékfilm a Karlovy Vary fesztiválon 
a zsűri különdíját és a legjobb rendező díját nyerte el.
Időpont: 2015. március 19. 19:00
Helyszín: ELTE Eötvös Collegium (1117 Budapest, 
Ménesi u. 11–13.)

forrás: http://www.elte.hu

ELTE-s kutatók a Nature Neuroscience 
hasábjain

2015 januárjában az idegtudományok 
egyik legrangosabb folyóiratában, a Nature 

Neuroscience-ben jelent meg hazai és nemzet-
közi kutatók közös tanulmánya. A „Cell-specific 

STORM super-resolution imaging reveals nanoscale 
organization of cannabinoid signaling” című publiká-

ciót az MTA KOKI Lendület Molekuláris Neurobiológiai 
Kutatócsoport, az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kuta-

tóintézet és a University of California kutatói mellett az 
ELTE Immunológiai Tanszékének kutatócsoportja jegyzi.  

Az endokannabinoid jelpálya működésével foglalkozó tanul-
mányban olasz és japán tudósok is közreműködtek.

Az MTA KOKI Lendület Molekuláris Neurobiológiai Kutató-
csoportja Katona István vezetésével évek óta tanulmányozza az 

endokannabinoid jelpálya működését és annak kóros elváltozásait.  
Az elváltozások olyan súlyos betegségekhez vezetnek, mint a törékeny-X 

szindróma. Kutatásaikat mindeddig nehezítette, hogy nem tudták nano-
méteres tartományban vizsgálni a kannabinoid receptor idegsejtekben kifeje-

ződő pontos mennyiségét. Több kutatócsoport együttes munkájával – ELTE-s 
közreműködéssel – sikerült megoldani a problémát: a Nature Neuroscience-ben 

olyan új megközelítést mutattak be, amelyben a 2014-ben kémiai Nobel-díjjal elis-
mert szuperrezolúciós mikroszkópiát kombinálják klasszikus konfokális mikroszkó-

piával. Eljárásuk segítségével lehetségessé vált egyedileg azonosított idegsejtekben a 
célfehérjék mennyiségi vizsgálata nanométeres pontossággal, az adott idegsejt élettani és 

anatómiai paramétereivel együtt. Az új módszer segítségével meg tudták állapítani, hogy 
milyen sejttípus-specifikus szerveződési elvek jellemzik a marihuána pszichoaktív hatását és 

az endokannabinoid jelátvitelt közvetítő CB1 kannabinoid receptorok nanoskálájú eloszlását 
az idegvégződéseken. Feltárták, hogy a kannabisz hatóanyaga, a THC molekula lecsökkenti 

a kannabinoid receptorok sejtfelszíni megjelenését, ami molekuláris magyarázata lehet a tartós 
kannabisz használat során tapasztalt tolerancia jelenségének. Meglepő módon a THC kezelés után 

még több hétig tartott, mire teljesen helyreállt a receptorok mennyisége az idegvégződéseken.
A teljes cikket elolvashatjátok a http://www.elte.hu weboldalon a megfelelő menüpontra, vagy 

közvetlenül itt nálunk a linkre kattintva.

Elérhető a Science Direct

Az Egyetem polgárai újra böngészhet-
nek a világ egyik legnagyobb tudomá-
nyos adatbázisában, a Science Directben. 
Az Elsevier Kiadó adatbázisa az egyetemi 
számítógép-hálózathoz tartozó minden IP tar-
tományából elérhető. 
Az Egyetem 2015-ben újra előfizetője lesz az SD 
adatbázisnak az Elektronikus Információszol-
gáltatás Nemzeti Program (EISZ) keretén 
belül: az ELTE-nek, mint új előfizetőnek 
nyitották meg a hozzáférést. Amennyi-
ben időközben a szolgáltatási szerző-
dést megköti az Elsevier és az MTA 
Könyvtár- és Információs Központ 
EISZ Titkársága – még folynak a 
tárgyalások – az év végéig elér-
hető lesz a kiadó teljes szöve-
gű adattartalma. A tárgyalá-
sok esetleges elhúzódása 
miatt az adatbázis elér-
hetősége meg-
szakadhat.

forrás:
http://www.elte.hu

Innovatív természettudomány

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. és a Scientix projekt Nemzeti 
Kontaktpontja 2015. március 20-án és 21-én a Lágymányosi Campuson rendezi a 
Scientix Konferenciát. A rendezvényre a műszaki- és természettudományokat, illetve 
matematikát tanító tanárok jelentkezését várják. Az első napon elsősorban az általános 
iskolai, a második napon a középiskolai tanároknak szóló programokat szerveznek.
Az ELTE-n rendezett eseményt Homonnay Zoltán, a Kémiai Intézet intézetigazgatója és 
Victor Perez, a European Schoolnet képviselője nyitja meg. A két nap alatt workshopok, 
előadások és poszterkiállítás is várja az érdeklődőket. A rendezvényen számos ELTE-s 
projekt is bemutatkozik, szó lesz a Kézműves Matematika programról, az érdeklő-
dők múzeumi túrán vehetnek részt a Biológiai és Paleontológiai Gyűjteményben, 
az Ásvány- és Kőzettárban és a Matematikai Gyűjteményben. A konferencia 
idején részleges napfogyatkozás lesz észlelhető hazánkban, a résztvevők az 
ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet Csillagászati Tanszék mun-
katársainak segítségével végezhetnek távcsöves megfigyelést.
A részletes programot ide kattintva találjátok.
Regisztráció (március 18-ig)
Időpont: 2015. március 20–21. 
Helyszín: ELTE TTK (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A)

forrás: http://www.elte.hu

Portugália útjain: Porto

A BTK Portugál Nyelvi és Irodalmi Tanszék, a Camões Intézet Portugál 
Nyelvi Központ és az AICEP (Portugál Kereskedelmi Hivatal) szervezé-

sében Portugália útjain: történelem, kultúra, ízek címmel előadássorozat 
zajlik, amelyen a meghívott előadók izgalmas utazás keretében 

mutatják be a tengerparti ország jellegzetes tájegységeit. A sorozat 
2015. március 18-án folytatódik, a középpontban ezúttal Porto áll.

Program:
Francisco de Hollanda művészete – Mojzer Anna művészettörténész

Portói írók: Camilo Castelo Branco, Júlio Dinis, Egito Gonçalves, 
Eugénio de Andrade – Pál Ferenc egyetemi tanár

Felolvasás Egito Gonçalves és Eugénio de Andrade verseiből
Borkóstoló portói borral

Időpont: 2015. március 18. 18:00
Helyszín: ELTE BTK Kerényi Károly terem 

(1088 Budapest, Múzeum krt. 4. F-épület, 
magasföldszint)

A rendezvényre minden érdeklődőt sze-
retettel várunk!

forrás: http://www.elte.hu

http://issuu.com/tetekas_nyuz
http://www.facebook.com/tetekasnyuz
mailto:foszerkeszto%40ttkhok.elte.hu?subject=
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http://issuu.com/tetekas_nyuz/docs/tetekas_nyuz_5005
http://www.elte.hu/hir?id=NW-6735
http://www.elte.hu/hir?id=NW-6746
http://www.elte.hu/hir?id=NW-6727
https://scientixhungary.wordpress.com/program/
http://www.educatio.hu/rendezvenyeink/scientix_konferencia
http://www.elte.hu/hir?id=NW-6728
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Tájékoztató a „Kar Kiváló Hallgatója”  
cím elnyerésének lehetőségéről

Ebben az évben is átadásra kerülnek a Kar Kiváló Hallgatója 
elismerések az Eötvös-napi ünnepségek keretében. A díjat az 
intézetek javaslatára, a Tanulmányi és Oktatási Bizottság véle-
ménye alapján a Kari Tanács adományozza.

A cím odaítélése a tanulmányi eredmény, a tudományos 
(TDK)- és versenyeredmények, publikációk, valamint további 
szakmai és szakmai közéleti tevékenység és oktatási tevékeny-
ség, illetve közéleti tevékenység figyelembe vételével történik.

A cím elnyerésének minimum feltételei:
– Legalább két lezárt aktív félév az ELTE Természettudo-

mányi Karán. 
– A kreditekkel súlyozott tanulmányi átlag az utolsó két 

aktív félévben külön-külön legalább 4,00.
– Ugyanezen két aktív félévben a teljesített kreditek száma 

legalább 40. Mesterszakon azok a hallgatók is pályázhatnak, akik 
e 40 kredites elvárást esetleg nem teljesítik, de szakjukon már 
legalább 60 kreditet teljesítettek.

A tanulmányi átlag kiszámításakor figyelembe veendő fél-
évek esetében – amennyiben ezt a hallgató írásban 
kéri – a két utolsó aktív félév kiválasztásánál az Eras-
mus ösztöndíjjal külföldön teljesített félévet nem kell 
figyelembe venni.

Több párhuzamos szak végzése esetén a rangso-
rolásban való részvétel kritériuma, hogy valamelyik 
szakon (ha az egyik szak nem TTK-s, akkor minden-
képpen a TTK-s szakon) teljesüljön az átlagokra és a 
kreditre vonatkozó minimumfeltétel.

Azoknál az elsőéves mesterszakos hallgatóknál, 
akik tanulmányaikat fizika és matematika alapsza-

kon végezték, a tanulmányi pont számításának alapjául szolgáló 
utolsó két aktív félévből az utolsó alapképzéses félévükben, a 
kreditekkel súlyozott tanulmányi átlagba beszámításra kerül az 
alapképzéses szakdolgozat védésekor megszerzett 10 kredit a 
záróvizsga jegyzőkönyvben (illetve indexben) szereplő, a szak-
dolgozatra szerzett érdemjeggyel.

A javasolt hallgatókat az Intézetek terjesztik fel a Tanulmányi 
Osztály felé, ezért jelentkezni legkésőbb 2015. március 20-ig lehet 
az intézeti titkárságokon illetve a Környezettudományi Centrum 
titkárságán. (Figyelem! Az Intézet, illetve Centrum ettől eltérő 
időpontot is megadhat!)

A jelentkezés nem kötelező, az Intézetek jelentkezés nélkül 
is javasolhatják a hallgató díjazását, illetve az Intézetek számára 
sem kötelező a jelentkezés alapján a hallgató felterjesztése.

A Tanulmányi és Oktatási Bizottság javaslatát a pontozásra 
az alábbi linkeken találhatjátok:

http://to.ttk.elte.hu/sites/default/files/pontozas_kkh_2015.doc
http://to.ttk.elte.hu/sites/default/files/versenyek_pontozasa_

kkh_2015.docx
Budapest, 2015. március 3.

Török Gabriella
tanulmányi osztályvezető

Kar Kiváló Oktatója 2015
Minden év tavaszán két oktatót kiemelkedő oktatási tevékenységéért 

a Kar Kiváló Oktatója díjjal jutalmazunk, melyek átadására az Eötvös-
nap keretében kerül sor, idén május 7-én. A kitüntetésről a Hallgatói 
Önkormányzat beterjesztett javaslata alapján a Kari Tanács tagjai fognak 
szavazni április közepén.

Szerintetek idén ki lenne méltó a rangos elismerésre?
Javaslataitokat a következő oldalon keresztül tudjátok eljuttatni 

számunkra április 6-án éjfélig: http://ttkhok.elte.hu/kar-kivalo-oktatoja

Pár szóban az E-választásról
Idén óriási változáson megy keresz-

tül a képviselő-választásunk. Az eddigi 
papíros szavazás régi, nehézkes mene-
tét egy új, gyors és egyszerű elektroni-
kus rendszer váltja fel. Nem kell sorban 
állnod, sőt, még az egyetemen sem kell 
lenned – könnyen és villámgyorsan sza-
vazhatsz arról, hogy ki képviseljen téged 
az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésén.

Az e-választás előzményei
Az ELTE HÖK már régóta küzd a 

képviselő-választás lebonyolításának 
nehézségeivel, a papíros szavazás hát-
rányaival. Ezért született az a döntés, 
hogy a választásokat elektronikus úton 
bonyolítsuk le, ha lehet. Hosszú évek még 
hosszabb egyeztetése és szervezése után 
sikerült az Unipoll rendszerrel megvaló-
sítani az elektronikus választás létrejöttét.

A rendszerről röviden
Az Unipoll egy kérdőívszerkesztő 

rendszer, amelynek segítségével a válasz-

tási bizottságok egy egyszerű felületen 
összeállíthatják a választói körök részé-
re a szavazati űrlapokat. Az OMHV-
hoz hasonló kérdőív kiküldésre kerül a 
szavazó körökbe tartozó hallgatóknak a 
Neptunban megadott hivatalos e-mail 
címeikre. A kapott linken a szavazat pár 
kattintással leadható. Az Unipoll rendszer 
a leadott voksokat folyamatosan össze-
síti és számon tartja a kitöltöttséget is.  
A szavazás teljes menete anonim módon 
zajlik, mivel minden egyes hallgatót a 
Neptunban megadott e-mail címe alap-
ján azonosít a rendszer (nevek helyett), 
amikhez az Oktatási Igazgatóság mun-
katársain kívül senki más nem fér hozzá. 
A leadott szavazatokat is titkosítva tárolja 
a rendszer, még a Választási Bizottság is 
csak a szavazás állását tudja ellenőrizni.

A választás megvalósítása
A képviselő-választás jelöltállítási 

időszaka március 18-tól március 29-ig tart. 
Ezalatt bárki jelentkezhet képviselőnek.  

A jelöltállítás végén a Választási Bizottság 
tagjai összeállítják az online szavazóla-
pokat, és (titoktartási kötelezettséggel) 
beviszik szavazókörönként az Oktatási 
Igazgatóságtól megkapott címeket.

A szavazási időszak április 2–16. 
között lesz. Mivel a rendszer az e-mail 
cím alapján azonosítja a hallgatókat, egy 
ember csak egyszer tud szavazatot lead-
ni. Fontos megemlíteni, hogy az Unipoll 
rendszer, amennyiben a hallgató nem 
véglegesítette a szavazat leadását, a leadá-
si procedúrát megkezdettnek, de nem 
befejezettnek tekinti mindaddig, amíg a 
hallgató újra fel nem keresi a szavazási 
felületet az e-mailben kapott linkről és 
nem véglegesíti azt.

A választási időszak végén a rend-
szer lezárja a szavazatok fogadását, a 
Választási Bizottság véglegesíti a rend-
szer által közvetített adatokat, majd kihir-
deti a választás végeredményét.

Márton Ákos
kommunikációs biztos

ELTE TTK HÖK
kommbiz@ttkhok.elte.hu

Változások a HÖK életében
Miért és hogyan módosul az Alapszabály?

Sokan sokféleképpen tekintünk a Hallgatói Önkormányzatra, 
de ezekben az elképzelésekben közös kell, hogy legyen az, ami 
meghatározza mindazt, ami a HÖK maga: a hallgatókért van. Ez egy 
olyan sarkalatos alapvetés, amit elfeledni – bármilyenek is legyenek 
a körülmények – nem szabad. Ezek a szavak, túl azon, hogy jól hang -
zanak, komoly súllyal is bírnak.

A TTK HÖK alapelveként fogal-
mazza meg, hogy ahhoz, hogy a Hall-
gatói Önkormányzat hitelesen tudja 
képviselni a hallgatóinak érdekeit – 
amire hivatott – az kell, hogy folyama-
tosan önkritikát gyakoroljon és érzé-
keny legyen azok véleményére, aki-
ket képvisel. Ennek szellemében nem 
hagyhattuk megválaszolatlanul az őszi 
kérdőívezés során általatok adott vála-
szokat és felvetett kérdéseket (ennek jó 
részével mindannyian találkozhattatok 
a Tétékás Nyúz előző két lapszámában), 
így – a belső fejlődési szándék mellett – 
ezek előtérbe helyezésére koncentrálva 
vágtunk bele a TTK HÖK új Alapsza-
bályának megírásába is. Az elmúlt idő-
szakban másról sem lehetett hallani, 
mint reformokról, alapszabályokról, 
változásokról. Alább összeszedtünk 
néhány fontosabb területet, ahol vál-
tozás történt.

Érdemes az elején kezdeni. Egyete-
mi szinten a hallgatók képviseletét az 
ELTE Hallgatói Önkormányzat látja el, 
amely részönkormányzatokra tagoló-
dik. A reformok nagy része magának 
az ELTE Hallgatói Önkormányzatnak 
a működését érintette, ilyen például 
az, hogy a tisztségviselőkből álló kabi-
net nem együtt kerül megválasztásra, 
hanem a tisztségviselőkről pályázat 
alapján külön-külön határoz az EHÖK 
Küldöttgyűlés. Ezzel a rendszerrel a 
TTK HÖK Küldöttgyűlése teljes mér-
tékben egyetértett, sőt, saját tekinteté-
ben már évekkel korábban bevezette 
ezt; nálunk a tisztségviselők régóta 
egyenként, külön pályázat alapján 
kerülnek megválasztásra – és ez így 
is marad. A testület, amiről korábban 
szó esett, az EHÖK Küldöttgyűlés 
(amely minden részönkormányzattól 
4 hallgatóból, valamint az ELTE HÖK 
elnökéből áll össze) tagjainak megvá-
lasztása eddig a részönkormányzatok-
ban nagyon más-más módon valósult 
meg. Erre némileg egységesítve be lett 

vezetve, hogy a tagokat közvetlenül 
a hallgatóknak vagy általuk közvet-
lenül választott testületeknek kell 
megválasztani. Ez a TTK HÖK ese-
tében a korábbi szabályozás szerint 
tisztségekhez volt kötve: az elnök és 
az elnökhelyettesek voltak az Önkor-
mányzat részéről delegálva. Ez annyi-
ban módosul, hogy a Küldöttgyűlés 
ettől a gyakorlattól eltérően, – az elnök 
kivételével – külön választja meg a 
delegáltakat, tisztségektől függetle-
nül. Nem tettünk le arról sem, hogy az 
imént említett delegáltakat közvetlenül 
a hallgatók válasszák a TTK HÖK Kül-
döttgyűlésének tagjaihoz hasonlóan, 
így ez várhatóan napirendre fog még 
kerülni a továbbiakban.

A TTK HÖK, túl az egyetemi szin-
tű reformjavaslatokon, tesz lépése-
ket az irányba, hogy az igényeknek 
megfelelően olyan érdekképviseletet 
biztosítson a hallgatók számára, amit 
még jobban magukénak tudnak val-
lani. Ehhez az kell, hogy a hallgatók 
tudják, hogy a döntéseket nem róluk 
hozzák, hanem velük együtt, és így 
tényleges befolyásuk van arra, hogy 
az Önkormányzat mit és hogyan kép-
visel. Ezt még direktebben tudatosítja, 
hogy ezentúl lehetőség lesz ügydöntő 
szavazást kezdeményezni bizonyos 
hallgatókat érintő kérdésekben, amely 
sikeres lefolyását követően a Hallgatói 
Önkormányzat magára nézve kötele-
ző jellegűnek fogadja el a szavazáson 
hozott döntést.

A kérdőívek eredményeiből egyér-
telműen látszott az igény arra, hogy a 
kar hallgatói saját maguk, közvetlenül 
válasszák meg a TTK HÖK elnökét. 
A Küldöttgyűlés is egyetértett abban, 
hogy egy elnök úgy tudja még hitele-
sebben és a hallgatói igényeket jobban 
kiszolgálva ellátni a feladatát, ha az 
elnök közvetlenül tőlünk, hallgatóktól 
kapja megbízatását.

Amennyiben március 23-án, az 
egyetem Szenátusa is rábólint a TTK 
HÖK új Alapszabályára, úgy tavasz-
szal sor kerülhet karunk első olyan 
választására, amely során a hallgatók 
közvetlenül szavaznak arról, hogy 
képviselje őket az Egyetem és a HÖK 
rendkívül fontos testületeiben, például 
a Szenátusban, a TTK Kari Tanácsában, 
az ELTE HÖK Küldöttgyűlésében és 
Elnökségében; ki emeljen szót különbö-
ző fórumokon értünk, röviden, hogy ki 
legyen a TTK HÖK elnöke. Ez a közvet-
len felhatalmazás egyébként összesen 
négy részönkormányzatban valósul 
meg az újonnan elfogadott alapszabá-
lyok szerint. Választás mellett ugyan-
akkor szót kell ejteni arról is, hogy a 
hallgatók kezdeményezhetik is önálló-
an az elnök visszahívását, amennyiben 
úgy érzik, hogy nem megfelelően látja 
el azt a feladatot, amivel megbízták és 
öncélúan visszaél helyzetével.

Beszélhetünk a Hallgatói Önkor-
mányzatról úgy, mint a nemzeti felső-
oktatási törvény által meghatározott 
érdekképviseleti szervről, de nem 
szabad elvonatkoztatni attól sem, 
hogy ugyanolyan diákok látják el ezt 
a feladatot, mint bárki ezen a karon.  
A különbség köztük és a többi hallgató 
között az, hogy ők erre áldoznak sza-
badidejükből, kiváltságuk pedig annyi, 
hogy társaik beléjük fektetik a bizal-
mukat. Ez komoly felelősség.

Mondani szokás, hogy a bátorság 
nem a beszédben, hanem a választás-
ban van. Arról, hogy milyen irányt 
vegyen ez az önkéntességen alapuló, 
mozgalmi jellegű érdekképviselet, 
elsősorban mégiscsak azok döntenek, 
akik részt vesznek benne, akik kinyil-
vánítják véleményüket, akik szavaznak 
arra, akit, vagy amit erre érdemesnek 
tartanak. Ennek a döntésnek a meg-
hozatala nekünk, hallgatóknak, a TTK 
HÖK tagjainak a feladata. Nem szabad 
elfelejteni, hogy a Hallgatói Önkor-
mányzat értünk van.

Hoksza Zsolt
a TTK HÖK képviselője

http://to.ttk.elte.hu/sites/default/files/pontozas_kkh_2015.doc
http://to.ttk.elte.hu/sites/default/files/versenyek_pontozasa_kkh_2015.docx
http://to.ttk.elte.hu/sites/default/files/versenyek_pontozasa_kkh_2015.docx
http://ttkhok.elte.hu/kar-kivalo-oktatoja
mailto:kommbiz%40ttkhok.elte.hu?subject=
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2014-es költések
Az ELTE TTK HÖK gazdálkodása

A tavalyi évben negyedéves bontásokban követhettétek figye-
lemmel gazdálkodásunkat, most pedig a 2015. 03. 10-ei Küldöttgyű-
lés által elfogadott éves beszámolót olvashatjátok.

2013-ban nem volt a kari önkor-
mányzatoknak költségvetése, így 
minden kari HÖK-ös költést az 
EHÖK (ELTE Egyetemi Hallgatói 
Önkormányzat) fizetett ki, azonban 
a tavalyi évben már ismét minden 
részönkormányzat rendelkezett saját 
költségvetéssel. (Az előző évek költ-
ségvetési beszámolóit megtaláljátok 
a ttkhok.elte.hu oldalon!)

De mi is az a működési keret, 
amire a költségvetések vonatkoznak?  
Az a keret, melyet a TTK HÖK a min-
dennapi működésére fordít. Ez az ösz-
töndíjaktól teljesen független keret, 
amely egyetemi szinten kerül megha-
tározásra a költségvetés elfogadásakor. 
A 2015. évtől kezdve az úgy nevezett 
forrásallokációs algoritmus alapján fog 
kiszámításra kerülni az egyes részön-
kormányzatok költségvetése.

A működési keretből fizetjük a 
telefonszámlát, irodaszereket vásá-
rolunk, képzéseket tartunk (beletar-
tozik az egész mentorrendszer kép-
zése), rendezvényeket szervezünk 
(gólya programok, LEN, kari és kis 
szakos rendezvények, kulturális ese-
mények), valamint ebből a keretből 
fedezzük a Tétékás Nyúz megjelené-
sét is.

Gazdasági elszámolásunk ún. 
költségvetési sorok mentén történik, 
így már tervezéskor is ezt a struktúrát 
használjuk. Ezáltal kategorizálni tud-
juk, illetve jobban átláthatóvá  válik, 
hogy a teljes keretből milyen célokra 
mennyit is fordítunk. A költségvetési 
sorok alapján szeretnék most nektek 
tájékoztatást adni a tavalyi évről.

Rendezvények
A Lágymányosi Eötvös Napok, 

azaz a LEN az év legnagyobb ingye-
nes rendezvénye. Tavaly a rendezvény 
ismételten négy napos volt, melyen 
több mint tízezren vettek részt, és több 
hét előkészületi munka előzte meg. 
A négy helyszínen (Kis sátor, Nagy 
sátor, Karaoke sátor és Civil falu) sok-
színű programok várták az ideérkező-

ket: szakmai beszélgetések, egyesületi 
előadások, sportprogramok, esténként 
zenés-táncos rendezvények, élőzenés 
fellépések.

2014 júliusában az ország legna-
gyobb egyetemistáknak szóló fesz-
tiválján, az EFOTT-on képviseltet-
te magát a TTK HÖK a Hallgatói 
Alapítvánnyal karöltve, ahol a ter-
mészettudományok népszerűsítését 
célozták meg. A részvétel költségei 
fedezték a sátorhelyet, a technikai 
igényeket, a sátor infrastruktúrát, 
illetve a kint lévő hallgatók (segítők, 
előadók) kedvezményes jegyeit.

Gólyatáborok
Tavaly is támogattuk elsőéves 

hallgatóink legerősebb, az egyetemi 
hallgatói életbe történő beilleszkedést 
segítő programjait, a gólyatáborokat. 
A TTK HÖK összesen négy gólyatá-
bort támogatott (BöFi, GeoBio, Kémia, 
GyógyMatek), így az alapszakokra 
2014-ben felvételt nyert hallgatók ked-
vezményes árakon tudtak részt venni 
a táborokban. A támogatás mértékét 
tavaly is az alapszakokra felvett hall-
gatók száma határozta meg.

Nyomda
A Tétékás Nyúz a TTK HÖK ingye-

nesen elvihető hetilapja, amely 1000 
példányban, A/4-es méretben, színes 
borítóval és 20 oldalas terjedelemmel 
jelenik meg szerdánként, félévente 

összesen 13 alkalommal. Az újság egyik 
fő célja a hallgatók hiteles és naprakész 
tájékoztatása. Ennek egyik fő eszkö-
ze a számok elején olvasható elnöki 
beszámoló. Ebből az olvasók értesül-
hetnek a kari Hallgatói Önkormányzat 
életének kiemelkedőbb mérföldköve-
iről, a nagyrendezvények helyzetéről 
és minden őket is érintő eseményről.  
Az elnöki beszámoló mellett a Kari 
Tanács, illetve a Küldöttgyűlés aktuá-
lis ülésén történtek lényegi beszámo-
lóját külön cikkekben is olvashatják az 
érdeklődők. Az őszi félév elején meg-
jelenő Tétékás Nyúz Gólya különszá-
mában az elsős hallgatókat látjuk el az 
egyetemi élet elkezdéséhez szorosan 
kapcsolódó fontos és hasznos informá-
ciókkal. A félévek végén tudományos 
és kulturális különszámokban biztosí-
tunk publikálási lehetőséget a kar hall-
gatói számára, hogy tudományos mun-
kájukat, illetve egyéb kreatív írásaikat, 
verseiket, novelláikat tárják hallga-
tótársaik szeme elé. A megjelent lap-
számok a http://issuu.com/tetekas_nyuz  
honlapon is elérhetőek.

Szervezetfejlesztés
Az ELTE TTK HÖK tavaszi 

önképző és bevonó rendezvénye 
2014. április 15-e és 17-e között 
került megrendezésre. A rendezvény 
helyszínéül a dömsödi Dunaparti 
Faház Sor Üdülő szolgált. A program 
elsődleges célja: a HÖK és a hallgatói 

érdekképviselet felől érdeklődő hall-
gatók számára betekintési lehetőség 
nyújtása a HÖK és a Természettudo-
mányi karon működő további civil 
szervezetek munkájába. Ezen túl a 
Hallgatói Önkormányzat tisztségvi-
selői és képviselői számára tovább-
képzés szervezése volt a cél.

Mentorrendszer: A mentorok 
elsőéves egyetemistákkal foglalkoz-
nak, akiknek a gólyatábor pillana-
tától fogva segítenek az egyetemre 
történő beilleszkedésben, feladatukat 
egy féléven keresztül látják el. A men-
torok több lépcsős szűrőn esnek át.  
A mentorképzés célja emellett a men-
torjelöltek számára egy olyan komp-
lex tudásanyag átadása, mely lefedi 
az egyetemi élet legtöbb aspektusát.  
Tábor és kirándulások keretében a 
csapatépítésre is hangsúlyt fektetünk, 
így a többi szakterület hallgatóival is 
lehetőség nyílik a megismerkedésre. 
A táborokban, képzéseken való rész-
vétel kötelező egy mentor számára, 
a HÖK a költségek minimalizálása 
érdekében vállalja a szállás és az 
étkeztetés költségeit olyan helyszíne-
ken, ahol anyagilag legkedvezőbbek 
ezen szolgáltatások.

A 2014-es évben megrendezés-
re kerülő két HÖOK vezetőképzőn 
is képviseltette magát a TTK HÖK. 
A vezetőképzőkre fordított kiadá-
sok visszafogása végett csupán az 
elnökség és az aktuálisan illetékes 
tisztségviselők vesznek részt a kép-
zéseken. A részvételi díjuk csökken-

tése miatt a TTK HÖK támogatja 
szállásköltségüket.

A két év kihagyás után megren-
dezésre kerülő közös nyári ELTE 
HÖK vezetőképzőn is részt vettünk, 
mely Veszprémben került megszer-
vezésre. A programok délelőtt min-
denkinek szóló plenáris előadások-
ból, a délutánok pedig kiscsoportos 
szekciófoglalkozásokból álltak. Ezen 
vezetőképző részvételi díját az ELTE 
HÖK állta, nekünk az utazási díjat 
kellett fizetnünk.

PR
Ide sorolható a rendezvények-

hez (gólyatábor ) rendelt karsza-
lagok költsége, illetve az elsőéves 
hallgatók számára készíttetett gólya 
pólók is. Sajnos többszörösen túllép-
tük az erre szánt keretet, ami abból 
fakad, hogy a pólókat 52%-os repre-
zentációs adó sújtotta. Emellett újra-
élesztettünk egy régi hagyományt 
is. Ennek formája levélben történő 
köszöntés volt az ELTE TTK dékán-
jától és a HÖK részéről a felvételt 
nyert hallgatók felé, valamint szak-
kollégiumi tájékoztatással illetve 
gólyatábori információkkal szolgál-
tunk szakspecifikusan. Igyekeztünk 
minden elsőéves hallgatót köszönte-
ni határon innen és túl.

Irodafenntartás
Fejlesztések: A TTK HÖK-nek 

több éve nem volt fejlesztési célú 
kiadása, így számítógépes eszközpar-

kunk rossz állapotban volt. Hogy biz-
tosítva legyen a mindennapos műkö-
dés, megrendelésre került összesen 
három darab számítógép, billentyűzet 
és egér. Tavaly nem költöttünk fény-
másoló karbantartásra.

Távközlés: Az Önkormányzat 
két irodájában történő munka során 
elengedhetetlen a távközlés. Az átla-
gos havidíj 4500 Ft környékén alakul 
minden hónapban. Ez az összeg az 
elmúlt évekhez képest jóval alacso-
nyabb, majdnem a felére csökkent a 
távközlés díja.

Irodaszer, Toner: A papírok, a 
nyomtatókban lévő tonerek és az 
irodaszerek elengedhetetlen hozzá-
tartozói a Hallgatói Önkormányzat 
működésének. Az előző évekhez 
képest jelentősen sikerült mérsé-
kelni mind a papír, mind a toner 
fogyasztásunkat, köszönhetően az 
„újrapapír” felhasználásának és az 
üléseink anyagainak elektronikus 
közzétételének.

Tudományos és sporttevé-
kenység

Nem történt anyagi költés tudo-
mányos és sporttevékenységre, 
viszont hirdetési lehetőségek biz-
tosításával a TTK HÖK támogatta a 
rendezvények sikerességét.

Maradvány/Túlköltés
Mint a mellékelt táblázatban 

láthatjátok, a TTK HÖK-nek kelet-
kezett maradványa a 2014. évben. 

Ebben közrejátszott az is, hogy 
a gólyabál nem került megren-
dezésre az őszi félévben. Ennek 
oka a megfelelő rendezvé-
nyes közbeszerzés hiánya volt 
(bővebben olvashattok róla a 
4912-es számú Tétékás Nyúz-
ban). Emellett törekedtünk a 
gondos, takarékos gazdálko-
dásra is.

A 2015-ös költségvetés szá-
mai még nem ismertek, azon-
ban a forrásallokációs algorit-
mus miatt várhatóan kisebb 
összeggel tudunk gazdálkodni, 
de bízunk a legjobbakban.

Ha kérdésed van a beszámo-
lóval vagy a gazdálkodással kap-
csolatban, keress bizalommal!

Horváth Tamás
gazdasági elnökhelyettes

ELTE TTK HÖK
gazdeh@ttkhok.elte.hu

Költségtípusok szerinti lebontás:
Költségvetési sor Tervezet Felhasznált
Rendezvények 4 678 000 Ft 2 487 210 Ft
Gólyatáborok 4 495 000 Ft 4 508 500 Ft
Nyomda 2 070 000 Ft 1 745 468 Ft
Szervezetfejlesztés 1 720 000 Ft 1 429 616 Ft
PR 300 000 Ft 1 532 348 Ft
Irodafenntartás 800 000 Ft 586 204 Ft
Tudományos és sporttevékenység 550 000 Ft 0 Ft
Összeg 14 613 000 Ft 12 289 346 Ft
Maradvány 2 323 654 Ft

2014. évi költségvetés
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Tavaszkezdő Sport
A tél megy, de a sport örök!

Itt a tavasz, és vele együtt jön a várva várt 5vös 5km futóverseny 
is, melyre sok szeretettel várunk minden lelkes segítőt. Továbbra 
is keresünk gyorsabbnál gyorsabb futókat a Szarvasűző Váltófutó 
MEFOB-ra! Táncosaink, cheer és aerobikos lányaink pedig jó sok 
rangos díjat hoztak haza ismét.

Kevesebb, mint két hónap múl-
va elérkezünk az ELTE TTK HÖK 
legsportosabb, a hallgatók által is 
nagyon várt sporteseményhez, a min-
den évben kétszer megrendezésre 
kerülő ELTE 5vös 5km futóverseny-
hez, amelyen minden egyes alka-
lommal több indulóval büszkélked-
hetünk. Ezért már most szeretnélek 
megkérni Téged, kedves Olvasó, 
hogy amennyiben bárminemű ötle-
ted van a verseny nagyobbá, jobbá  
és/vagy hangulatosabbá tételével kap-
csolatban, akkor keress meg szemé-
lyesen a fogadóórámban, vagy írj a  
sportbiz@ttkhok.elte.hu címre! Ezt akkor 
is tedd meg ha ötleted épp nincs, de 
tudod, hogy szívesen részt vennél a 
versenyszervezési munkálatokban 
(készítenél rajtszámot, ülnél a regiszt-
rációs pultban, segítenél pakolni, vagy 
az élőkép előkészítésében és elkészíté-
sében vállalnál feladatot).

MEFOB továbbra is – futó 
kerestetik!

2015-ben, immáron huszonötöd-
szörre is megrendezik az ország 
egyik legszebb futóversenyét, a Bükki 
Nemzeti Parkon is áthaladó, Egertől 
Miskolcig tartó, 12 szakaszból álló,  
75 km-es Szarvasűzők Egyetemi Futó-
versenyt, 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 hallgatói jogviszonnyal) ren-
delkező fiúkat!

Ha érdekel, vagy csak megnéznéd, 
hogy miről van szó, a következőt írd be a 
böngésződbe: http://www.szarvasuzok.hu/.  
Az oldalt egyébként a Facebookon a 
Miskolci Egyetemi Sport adatlapjáról 
is elérheted. Amennyiben érdeklődnél, 

kérlek írj a sportbiztosi e-mail címre 
(sportbiz@ttkhok.elte.hu)!

Cheer MEFOB
Két évvel ezelőtt egy nagyszabású 

Cheer Dance verseny keretén belül 
látványos betétprogrammal egé-
szült ki a KEK, amely tavaly az első 
Cheer MEFOB (I. Egyetemi – Főisko-
lai Országos Cheerleader Bajnokság) 
formájában még magasabb szintre 
emelkedett az ELTE-BEAC Sporttele-
pén. A nagy sikerre és érdeklődésre 
való tekintettel nem maradhatott el a 
folytatás: a két napnyi futsalmaraton 
közé felüdülésként csinos lányok által 
előadott színvonalas táncbemutató-
kat, show-elemeket és akrobatikákat 
szúrtak be idén is a szervezők.

Ugyan a Cheerleading egy fia-
tal sportágnak számít Európában, 
mégis több honi egyetemnek is 
nagyon színvonalas produkciókkal 
előrukkoló csapatai vettek részt a 
mostani rendezvényen. A versenyen 
öt kategóriában indultak a csapa-
tok, párosok: Partner Stunt, All Girl 
Group Stunt, Coed Group Stunt, 
Cheer Double Dance és Cheer Dance 
Freestyle. A bajnokság indulóit az 
Európai Cheer Szövetség hivata-
losan kvalifikált bírói pontozták, 
akik Csehországból és Szlovéniából 
érkeztek. Kiélezett versenyhelyzet 
ide, óriási tét oda, a közönség ked-
ves biztatása és a jó hangulat egy-
aránt érezhető volt a csarnokban. 
A verseny elérte célját: az esemény 
gálahangulata, a külföldi hallgatók, 
a nagy nézőszám, a sajtó mind-mind 
hozzájárultak a sportág népszerűsí-
téséhez, és ennek okán joggal bíz-
hatunk abban, hogy hosszabb távon 
egyre több hallgató űzi majd ezt a 
rendkívül szórakoztató és látványos 
sportot. Ráadásul a mieink maximá-
lisan éltek a hazai pálya varázslatos 
hangulatával: mind az öt kategóriá-
ban ELTE-s siker született!

Az ELTE Cheer Dance Teamben 
szerepelt karunk több csinos hallgató-
ja is – Almásy Flóra, Panovcsik Dóra 
és Tóth Róza – nekik ezúton külön is 
gratulálunk!

Modern Jazztánc
Emlékezetesre sikeredett az 

ELTE-BEAC Modern Jazztánc társa-
ságának – amelyben karunkat Koczur 
Szilvia és Maros Alexandra képviseli 
– debütálása nemzetközi porondon.  
Művészeti iskolákat utasított maga 
mögé az ELTE Modern jazztánc cso-
portja a veszprémi IV. Connector Nem-
zetközi Táncfesztiválon, ezzel is tanúbi-
zonyságot téve arról, hogy az egyetemi 
szervezésben működő tánctanulás is 
meghozza a gyümölcsét – megfelelő 
kitartás, szorgalom és fegyelmezettség 
mellett. Szólistánk, Pék Krisztina az 
Emlék című performanszával modern-
kortárs kategóriában 7 induló közül 
szerzett aranyérmet. Rajta kívül másik 
két csoportunk szintén ebben a kategó-
riában lépett porondra: az Együtt című 
előadást a legjobbnak ítélte a szakmai 
zsűri, míg a Dzsungelharc megvalósítóit 
bronzéremmel honorálták. Érdemes 
kihangsúlyozni még egyszer azokat 
a tényeket, hogy táncosaink először 
mérettettek meg és nem mellesleg 
mindezt művészeti iskolák ellen.

Aerobik
Aerobik szakágban nőnapon ren-

dezték meg a MEFOB-ot a Testnevelési 
Egyetemen. Aerodance kategóriában 
az ELTE Aerobik csapata is az indulók 
között szerepelt – nem is akárhogyan! 
Kovácsik Éva felkészítése mellett csa-
patunk első helyet ért el. A csapat tag-
jai: Arató Csilla (ELTE TTK), Lehotka 
Lilla, Juhász Réka, Bota Bettina, Szaba-
dos Borbála, Nagy Judit és Borostyán 
Dóra. Természetesen hatalmas gratu-
láció jár nekik is.

Székely Gellért
sportbiz@ttkhok.elte.hu

Beszámolók
Szemezgetés a tisztségviselők írásaiból

2015. március 10-én ülésezett a TTK HÖK Küldöttgyűlése.  
A tisztségviselők beszámolói közül most Kovács Fanni elnök, Cson-
ka Diána tanulmányi elnökhelyettes, Miklós-Kovács Janka szociális 
elnökhelyettes és Török Mátyás mentorkoordinátor beszámolóiból 
találhattok válogatást. (Tisztségviselőink beszámolói teljes terjede-
lemben elolvashatóak a TTK HÖK honlapján.)

Elnök
Az EHÖK Küldöttgyűlése már-

cius 2-án fogadta el véglegesített új 
Alapszabályát, amiben csak egy-két 
apróbb változtatás történt Dr. Pozsár-
Szentmiklósy Zoltán hallgatói biz-
tos és Dr. Rónay Zoltán kancellári 
tanácsadó javaslatára. Lényegi válto-
zás nem, csak pontosítások történtek. 
A Küldöttgyűlés március 9-ére kért 
rendkívüli Szenátusi ülést a rektor 
úrtól, hogy akkor az Alapszabály 
érvénybe léphessen, több részönkor-
mányzati alapszabályt is beleértve.

Sajnos nyomdai közbeszerzés lebo-
nyolítására az egyetemtől független 
tényezők miatt nincs lehetőség. Leg-
hamarabb május környékén lehet TTK 
HÖK által megrendelt Tétékás Nyúz-t 
kiadni. Addig is az ELTE TTK Hallgatói 
Alapítvány adja ki a lapot a meghatáro-
zott megállapodásunk alapján.

Március 11-én és 12-én érkezik  
karunkra a MAB (Magyar Felsőokta-
tási Akkreditációs Bizottság) látogató 
bizottsága. Első körben egy olyan hall-
gatókból álló csoportot kértek tőlünk, 
akik se nem képviselők, se nem tiszt-
ségviselők az Önkormányzatban. Majd 
másnap HÖK-ösökkel is szeretnének 
beszélni. Kaptunk egy-két támpontot 
Zaránd Péter EHÖK elnöktől, hogy 
mire érdemes hangsúlyt fektetni az 
eddig feltett kérdések alapján.

A vizsgaidőszak előtt futó kérdőív-
re bizonyára mindannyian emlékeztek. 
A RE: kérdőív projekt elsődleges célja, 
hogy válaszolni tudjunk a névtelenül 
érkezett észrevételekre. A projekt és a 
folyamat további része, hogy a felvető-
dött ötleteket továbbítsuk vagy lehető-
ség szerint megvalósítsuk. Ilyen például 
a már sokszor emlegetett kampuszfej-
lesztés kérdése, tudományos rendez-
vények, pályázatok kutatása illetve a 
küldöttgyűlési beszámolók komolyabb 
összefoglalása és terjesztése.

Kovács Fanni

Tanulmányi elnökhelyettes
A február 19-én tartott Tanulmá-

nyi- és Oktatási Bizottság ülésén elbírá-
lásra kerültek a költségtérítés-csökken-
tési kérvények. Ugyanitt felmerült a 
kérelem megreformálásának gondola-
ta, hiszen a hallgatói szerződést aláíró 
évfolyam (2012) hamarosan szembesül 
azon helyzettel, hogy amennyiben nem 
végez alapszakon 4,5 év, mesterszakon 
3 év alatt, a képzési költségeinek felét 
köteles lesz visszafizetni a költségtérí-
tés összegén felül. Reményeink szerint 
erről egy nagyobb hangvételű egyez-
tetés is lesz a dékánhelyettes asszony 
által kezdeményezve.

Kiírásra került az elmúlt héten a 
Kar Kiváló Hallgatója pályázat, mely-
nek leadási határideje március 20.

Egyeztetést folytattam Fetter Dávid 
informatikussal a Kar Kiváló Oktató-
ja cím kapcsán egy hallgatói kérdőív 
lehetőségéről a HÖK honlapon, amely 
meg is valósult. Javaslatunkat április 
10-ig kell továbbítanunk, hogy ápri-
lis 18-án szavazni lehessen róla a Kari 
Tanács ülésen.

Az idei év első EHÖK Tanulmányi 
Bizottság ülésén szó esett az OMHV 
kérdőívek kitöltöttségi arányáról, 
melynek hatására kidolgozásra került 
egy HKR módosítási javaslat. A javas-
lat szerint a kérdőívek eredményei 
minden esetben nyilvánossá válnának, 
kivéve a szöveges értékelést, illetve 
minden karon bevezetésre kerülne a 
Kar Kiváló Oktatója cím adományo-
zása, ezzel is motiválva az oktatókat 
munkájukban.

Csonka Diána

Szociális elnökhelyettes
A rendszeres pályázatok pályá-

zási időszaka februárban lezajlott, ezt 
az időszakot részletezem a következő 
néhány bekezdésben.

Az előző félévhez hasonlóan most is 
a Neptunban folyt a pályázás, ami most 

is sok gondot okozott, mivel több napig 
teljesen elérhetetlen volt a rendszer. Ez a 
pályázást és a bírálást egyaránt megne-
hezítette. Összesen 902 pályázat érkezett 
be, ezek közül közel 800-at tudott támo-
gatni a Bizottság, a ponthatár ebben a 
félévben 18 pont lett.

Sajnos most is többen voltak akik 
nem jelölték be, vagy a rendszer nem 
jelezte, hogy bejelölték valamelyik 
kategóriát, ez sok utómunkálatot jelen-
tett; illetve a pontszámolással szintén 
voltak gondok, ezt meg tudtuk oldani, 
így nem az utalási lista leadása után 
derült ki a hiba. 

A rendszeres sport és közéleti 
pályázatokkal a korábbi félévekhez 
hasonlóan nem volt semmi gond.  
Időre el lettek bírálva, és bekerültek az 
utalási listába.

A rendszeres tudományos ösztön-
díj pályázatok azonban nem lettek idő-
re elbírálva, ugyanis tudományos biz-
tos és tudományos csoport hiányában 
nem volt aki elbírálja a pályázatokat, 
ezzel a problémával pedig sajnos későn 
kezdtünk el foglalkozni és a várthoz 
képest sokkal több pályázat is érkezett 
be, így mire találtunk alkalmas sze-
mélyt a feladatra már szinte lehetetlen 
lett volna időre elbírálni mindet. Az a 
döntés született, hogy ezek kiutalásá-
hoz pótutalást kérünk. 

A többi egyszeri és rendkívüli 
pályázat bírálásával jól haladunk, vég-
re sikerült eljutni oda, hogy ki tudjuk 
használni a Neptun előnyeit és folya-
matosan történik a bírálás.

Mikós-Kovács Janka

Mentorkoordinátor
A Bevonó előadás célja az volt, 

hogy azok, akik érdeklődnek a Men-
torrendszer iránt egy átfogó képet 
kaphassanak annak működéséről.  
Az előadás nem volt haszontalan, 
hiszen a jelentkezések az utolsó két 
napon jelentősen megnőttek. A men-
torfoglalkozásokból eddig két hét telt 
el. Az első héten a tanulmányi-, kol-
légiumi ügyekről, a Tétékás Nyúz-ról, 
a Hallgatói  Alapítványról és a gya-
korlati dolgokról hallgattak meg elő-
adásokat a mentorjelöltek, a második 
héten pedig az ösztöndíjakról, a sport-
ról, a gazdasági ügyekről, az osztatlan 
tanárképzésről illetve a kommuniká-
cióról. A foglalkozásokon rengeteg 
jelölt van aki kérdez, jegyzetel, illetve 
lelkesen figyel.

Török Mátyás
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Pályázz!
A TTK HÖK pályázatot hirdet

– szociális elnökhelyettes

– tudományos biztos

– biológia szakterületi koordinátor

– titkár

tisztségekre. Ha érdekel ezek 

közül valamelyik, vagy bár-

mely másik tisztség, keresd 

meg az Önkormányzat elnö-

két vagy tisztségviselőink 

egyikét valamely elérhető-

ségükön (ezeket megtalálod 

a http://ttkhok.elte.hu/tisztsegviselok oldalon). Pályázni a  

http://ttkhok.elte.hu/palyazat felületen keresztül tudsz!

PhD lehetőség külföldön
Mező Gábor professzor az MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoportjának tudományos tanácsadója Horizon 2020 EU-s 

pályázatot nyert egy nemzetközi konzorcium tagjaként. A MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS Innovative Training 

Networks (ITN) keretében elnyert pályázat 2015 januárjában indult és négy év időtartamú. A nemzetközi konzorciumban 

egyetemek (az ELTE mellett a Bielefeldi és a Kölni gyetem Németországból, a Milánói Egyetem és egy Comói egyetem Olasz-

országból továbbá a Helsinki Egyetem Finnországból) és intézetek (Országos Onkológiai Intézet és a Kineto Lab Magyaror-

szágról, a Heidelberg Pharma GmbH, a Bayer Pharma AG és Optical Imaging Centre Erlangen Németországból, valamint az 

Exiris és a Nerviano Medical Sciences Olaszországból) vesznek részt.
A MAGICBULLET fantázianéven benyújtott pályázat célja olyan peptid hatóanyag konjugátumok előállítása, amelyek alkalmasak lehetnek célzott tumorterápiára.  

A célzott/irányított tumorterápia lényege, hogy a hatóanyagot (tumorellenes szert) olyan irányító molekulához kapcsolják, amely nagy szelektivitással képes a tumorsejteket fel-

ismerni, így a hozzájuk kapcsolt hatóanyag az egészséges sejtek és szövetek károsítása nélkül, csak a tumorsejteken fejtheti ki hatását. A konzorcium tagjai a tématerület jelentős 

művelői, és reményeink szerint a kutatócsoportoknak ez a nemzetközi együttműködése nemcsak a tudást, hanem az előállított vegyületek szinergiáját is magával hozza, magas 

szintű tudományos eredményeket eredményezve.
A közel 3 750 000 eurós támogatás 15 PhD ösztöndíjas kutatásainak, lakhatásának és utazásának finanszírozására nyújt keretet. Ezek az ösztöndíjasok a három éves munkájuk 

alatt hat hónapot tölthetnek valamelyik partner intézetben is. Azok a magyar hallgatók, akik legkésőbb idén megszerzik MSc diplomájukat jelentkezhetnek a külföldi egyetemekre, 

intézetekbe (12 PhD hely). A jelentkezéshez szükséges információkat a http://www.uni-bielefeld.de/chemie/oc3sewald/magicbullet/training.html weboldalon, vagy Dr. Mező Gábornál 

(Szerves Kémiai Tanszék, 441-es szoba) kaphatnak.

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 külön-

böző tudományos 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 nyelvtani 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

http://ttkhok.elte.hu/tisztsegviselok
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http://www.uni-bielefeld.de/chemie/oc3sewald/magicbullet/training.html
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2 perc, meggyőztelek?
1. Élettudományi Liftbeszéd Fesztivál

„Egy jó beszéd olyan, mint a nő szoknyája: elég hosszú, hogy 
elfedje a lényeget, de ahhoz elég rövid, hogy felkeltse az érdeklődést.” 
Ezzel a Churchill idézettel oldotta a Bolyai teremben lévő harminc-
egynéhány előadó feszültségét Kacskovics Imre az 1. Élettudományi 
Liftbeszéd Fesztivál megnyitóján.

Mit mondasz anyukádnak, mikor 
megkérdezi, hogy miből is írod a szak-
dolgozatodat? Mit mondanál a takarí-
tónőnek ha nem érti, hogy miért van 
egy robot „kutya” az Etológia Tanszé-
ken? Mit mondasz egy konferencián, 
két harapás közt a professzornak, aki 
mellé sodort a sors kávészünetben? 
Mit mondasz egy befektetőnek, amiért 
ő támogatni fog téged? Két perced van. 
Ha jól csinálod, lehet, hogy három évre 
nem lesz gondod pályázatra.

Müller Viktor, a rendezvény és 
egyben a BTDK vezetője, megnyitóján 
hangsúlyozta a tudomány egyre növek-
vő befolyását a mindennapi életünkre. 
A tudás lehetőség és egyben felelősség, 
ezért képesnek kell lennie a tudósnak 
arra, hogy tömören, de érthetően tájé-
koztassa a laikus közönséget. Gimes 
Júlia hozzátette, hogy az adófizetőket 
is érdekli, hogy mi lesz a pénzük sor-
sa. Bár a téma komoly volt, ahogy a 
neve is mutatja, március 8-án leginkább 
egy jó hangulatú tudomány-fesztiválon 
érezhette magát mindenki, aki ellátoga-
tott az ELTE Lágymányosi Campusára. 
Természetesen nem csupán az ELTE 
hallgatói vehettek részt a rendezvényen, 
voltak Szegedről, a BME-ről és a SOTE-
ról is előadók, valamint érdeklődők. 
Minden előadónak, így a zsűri tagjai-
nak is két perce volt, hogy bemutassa 
témáját. Két óra alatt nagyjából negyven 
előadást hallhattunk, amelyek színvo-
nalát dicséri, hogy szinte mindegyikre 
emlékszem.

A zsűri tagjai a következő szemé-
lyek voltak: Kacskovics Imre, immu-
nológus, az ImmunoGenes Kft. vezér-
igazgatója; Kovács M. Gábor, saját 
bevallása szerint gombafüggő, egyéb-
ként az ELTE oktatója. Schlett Katalin, 
sejtes neurobiológiai kutatólabor veze-
tője és az ELTE oktatója; Gózon Ákos, 
ismeretterjesztő újságíró, az Élet és 
Tudomány főszerkesztője. Boros Anna, 
színész; Vásárhelyi Tamás, grafomán, 
muzeológus; Gimes Júlia, a Kossuth 

Rádió tudományos hírekkel foglalkozó 
munkatársa és Horváth Ákos, aki „az 
egészhez semmit sem ért”, egyébként 
az ELTE magfizikus oktatója.

A délutáni program fiatalos és 
lendületes volt. Az előadóknak két 
perc és egy dia állt rendelkezésükre, 
hogy felkeltsék az érdeklődést, beszá-
moljanak eredményeikről és megmu-
tassák kutatásuk távlati lehetőségeit. 
Az arányokat igen nehéz megtalálni, 
de azt hiszem akár így, akár úgy, az 
összes előadás érthető és élvezhető 
volt. Sokan a humort hívták segítségül, 
illetve egy-egy frappáns hasonlattal, 
találó megjegyzéssel tették mindenki 
számára világossá a fő céljukat. Hallot-
tunk a Parkinson-kórról, amelyben a 
sejtek a „szőnyeg alá söprik” a rosszul 
feltekert fehérjéket, és egy új módszer-
ről, amellyel objektíven lehet mérni a 
depressziós és borderline kórképeket. 
Láttuk a kutyaterapeuta kutyát, aki 
jelezte előadó társának, hogy hama-

rosan lejár a két perc. Megismertük 
a multirezisztens baktériumokat, az 
igazságszolgáltatásban szerepet játszó 
kutyaszőrt, a világ élelmezési gondja-
in segítő génmódosított rizst, és még 
rengeteg érdekes kutatást, amelyekből 
hazavihettem valamit; egy mondatot, 
egy gondolatot, egy ötletet.

A zsűri sokat dicsérte az előadókat, 
hiszen „nehéz akkora rendet tenni a 
fejekben, hogy két percbe beleférjen” az 
ember. Három kategóriában hirdettek 
eredményt – az MSc előtt, MSc alatt és 
mester diploma után -, mindben két-két 
hallgatót díjaztak. MSc előtti kategóri-
ában első díjas Csaplár Marianna lett 
a Parkinson-kórról szóló előadásával, 

második díjat Bényei Éva és a világító 
baktériumok kapták. MSc kategóriá-
ban Stégmár Balázs és a tettest azono-
sító kutyaszőr első díjat kapott, Aszalós 
Júlia pedig a magashegységi baktéri-
umfaunájával ért el második helyezést.  
MSc utáni kategóriában Száz Dénes 
kérész-mentő programja első, Virágh 
Csaba és (majdnem) tizenöt, csapato-
san repülő drónja pedig második díjat 
szereztek. Különdíjak is születtek, Szűcs 
Imola pszichiátriai diagnosztikai eszkö-
zével kvalifikálta magát egy beszélge-
tésre a Kossuth Rádióban, Tóth Katinka 
pedig Manó nevű kutyájával a szem-
léltetésért kapott elismerést. Szalkai 
Balázs a férfi és női agy közötti különb-
ségek sokat hangoztatott témájának 
egy aspektusát mutatta be tudományos 
igényességgel, amiért szintén külön-
díj járt. Herényi Márton az örvös légy-
kapók szaporodási szokásaival ért el 
hasonlóan szép eredményt. A díjakat az 
esemény szponzorainak köszönhetjük.  
A Fővárosi Állat- és Növénykert felaján-
lott egy-egy családi jegyet az első helye-
zetteknek, a Magyar Természettudomá-
nyi Múzeum pedig az ezüstérmeseket 
támogatta időszakos kiállításukra szóló 
kétfős jegyekkel. A díjazott előadások a 
későbbiekben megtekinthetőek lesznek 
a http://btdk.elte.hu oldalon.

A délutánt kerekasztal-beszélgetés 
zárta, amely során javaslatok érkez-
tek a versenyszabályzat módosításá-
ra, különös tekintettel az előadói dia 
szükségességére. Beszéltünk az elő-
adás technikáiról is és a helyzetekről, 
amelyekben ezekre a képességekre 
szükség lehet. Egy hozzászólásban az 
innovatív eredmények továbbvitelét 
is szorgalmazta a Demola innováci-
ós labor egy belső tagja, aki szerint, 
ha ő most befektető lenne, nem egy 
előadóhoz odament volna. A Demola 
egyébként épp most hirdet pályázatot 
olyanok számára, akik kutatásuk során 
olyan eredményt értek el, amelyből új 
technológia születhet.

Végezetül hadd idézzem Boros 
Anna szavait, aki laikusként csodás-
nak tartotta, hogy „egy pici dolog 
hogy ki tud tölteni egy egész életet”.  
Azt hiszem, ennek a nagyszerűségét 
minden kutató át tudja érezni. Én 
mindenesetre nagyon örültem, hogy 
részese lehettem ennek a fesztiválnak 
és azt hiszem, minden jelenlévővel 
egyetértésben tudom mondani, hogy 
alig várom a folytatást!

Csíkosfejű Nádiposzáta

Alkímia Ma
Hogyan csípjünk el egy izgatott molekulát?

Szó szerint izgalmas témával kecsegtetett az Alkímia Ma sorozat 
legutóbbi, szám szerint 101. előadása. Vankó György, az MTA Wig-
ner Fizikai Kutatóközpont egyik Lendület kutatócsoport-vezetője 
Első lépések a molekuláris mozi felé címmel adott elő a molekulák-
ban elképesztően rövid idő alatt bekövetkező változások tanulmá-
nyozásának módszereiről.

Mielőtt még az izgatott moleku-
lák lopták volna el a showt, a nem-
rég jubilált előadássorozat március 5-i 
programja egy rövid, de rendkívül lát-
ványos kísérlet- és videóbemutatóval 
kezdődött. Az elsötétített teremben a 
manapság már bögrék vagy sörösüve-
gek feliratozására is használt, mele-
gítés vagy hűtés hatására színváltó 
kémiai vegyületeket csodálhattuk meg. 
Ilyen, úgynevezett termokolor tulaj-
donsággal bíró festékanyagok fejlesz-
tésével foglalkozik ugyanis az ELTE 
Szerves Kémia Tanszékén Pálfy Gyu-
la vegyész doktorandusz és Hegedűs 
Kristóf Kémia BSc-s hallgató. A fiatal 
tudósok munkáját a gyakorlat mellett 
egy öt perces ismeretterjesztő videón 
keresztül is megismerhette az Alkímia 
Ma közönsége. (A két hallgató ezzel az 
alkotással az ELTE Pályázati és Inno-
vációs Központ és az Infopark Alapít-
vány közös „Film Up!” kisfilmkészítő 
pályázatán harmadik díjat nyert.)

A gyors filmvetítés után követke-
zett a program fő eleme, a fizika és 
kémia határterületén dolgozó Van-
kó György prezentációja. Az előadó 
rövid bemutatásakor kiderült, hogy 
vegyészdiplomája megszerzéséig az 
Eötvös Collegium tagja is volt, majd 
fizikai kémiából való doktorálása után 
hét évig Franciaországban kutatott az 
Európai Szinkrotronsugárzási Intézet-
ben (ESRF). Hazatérése után nyerte 
el a legnagyobb európai kutatásokat 
támogató szervezet, az Európai Kuta-
tási Tanács (ERC) több mint egymillió 
eurós pályázatát, amelynek segítségé-
vel világszínvonalú kutatócsoportot 
tudott létrehozni az MTA Wigner Fizi-
kai Kutatóközpontban. A Lendület-
program keretein belül pedig további 
támogatást kapott a megkezdett kísér-
letek folytatásához, egy új, hazai kísér-
leti bázis felépítéséhez. 

Vankó György kutatási terüle-
te, amelyhez ekkora volumenű ala-

pot kapott, nem más, mint a femto-
szekundumos spektroszkópia. Ez az  
1999-ben Nobel-díjjal jutalmazott 
femtokémiának egy újfajta megköze-
lítése, amely során a molekulákban a 
másodperc milliárdod részének a mil-
liomod része alatt bekövetkező válto-
zásokat tanulmányozzák. Nem elég  
ugyanis csupán pillanatfelvételt készí-
teni a molekulákban az atomok hely-
zetéről, a mechanizmusok részletes 
megismeréséhez tisztában kell lenni az 
elektronok eloszlásával is, mert ezen 
elemi részecskék a molekulák számos 
tulajdonságáért felelősek, ők biztosítják 
az atomok összekapcsolódását is.

Ezen vizsgálatok során a kutatók 
a molekulákat egy ultrarövid lézer-
impulzussal „izgatott” állapotba hoz-
zák, azaz gerjesztik, majd ezt követően 
választott időkéséssel egy úgynevezett 
szondaimpulzussal vizsgálják, hogy a 
molekula milyen állapotokon halad át. 
Vankó György és kollégái munkájának 
különlegessége, hogy ez a szondaim-
pulzus egy röntgenfelvillanás, amit 
energiája alapján a keményröntgen-
sugárzás névvel szokás illetni.

Ez a kutatási téma a kvantumké-
mia, a röntgen- és az optikai spektro-
szkópia keveréke, ami egy egyetemet 
végzett embert is könnyedén megiz-
zaszt, ám az előadó gondolt a közép-
iskolás közönségre is, és az alapoktól 
fogva vezette fel a témát. Logikusan 
felépítve járta körül a mozgás megörö-
kítésétől kezdve a molekularezgések, 
vizsgálathoz megfelelő fényhullám-
hosszok, sugárzás és anyag kölcsön-

hatásának világát. Vankó György nem 
felejtette el kihangsúlyozni a lényeget, 
a kutatás célját sem. Azáltal ugyanis, 
hogy részletesen megismerik a vala-
milyen konkrét szereppel bíró, úgyne-
vezett funkcionális molekulák műkö-
dését, kvantumkémiai áttervezéssel 
javítani lehet ezeknek a hatásfokát.  
Ez pedig az energetika, az információ-
technológia vagy az orvostudomány 
számára is hasznos lehet, olcsóbbá 
teheti az eszközöket. A Vankó György 
által vezetett kutatócsoport legutób-
bi, nemzetközi együttműködésben 
született, a fényhasznosító moleku-
lák terén elért eredményéről a Nature 
Communications folyóiratban megjelent 
publikációjuk számolt be. Nekik sike-
rült először végigkövetni egy gyors és 
igen összetett molekuláris folyamatot, 
feltérképezve annak minden jelentős 
elemi lépését.

Ez az eredmény sajnos egy valódi 
molekuláris mozihoz még nem elég, de 
azoknak, akiket érdekelnek látványos 
animációk a legkülönbözőbb tudomány-
területekről, a szervező Tarczay György 
a http://www.molecularmovies.com/ oldalt 
ajánlotta otthoni megtekintésre.

Az eseményt az elmaradhatat-
lan kísérleti bemutató zárta, amely 
során az egykoron szintén az Eötvös 
Collegiumban lakó vegyész, Kóczán 
György (az ELTE TTK Kémiai Intézet 
munkatársa) rekeszizmot nem kímélő 
módon idézte fel a kollégista Vankó 
György legemlékezetesebb Ménesi úti 
kísérleteit.

blasius

Ezen a héten izgatott helyett frusztrált molekulák kémiájáról lesz szó az 
Alkímia Ma 102. előadásán. Pápai Imre, az MTA TTK Szerves Kémiai Intézet 
munkatársa március 19-én a szokott helyen és időben, 17 órakor vezeti be az 
érdeklődőket az úgynevezett frusztrált Lewis sav-bázis párok kutatásának új 
lehetőségeibe. Többek közt arra is választ kaphatunk majd, hogy hozzájárul-
nak-e ezek a rendszerek egy egészségesebb margarin, vagy akár a hidrogén-
autó létrejöttéhez.

http://www.molecularmovies.com/
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Ragadozó? Meneküljek?
Hettyey Attila és az ebihalak

A Bolyai Kollégium biológus szakszemináriumának előadá-
sainak témái ebben az évben a környezetvédelem köré épülnek.  
Az első előadást Pálfy József tartotta (erről olvashattatok már a 
Tétékás Nyúz-ban), a másodikat pedig Hettyey Attila, aki az MTA 
ATK Növényvédelmi Intézetében ebihalak ragadozóval szembeni 
viselkedését tanulmányozza, főként ökológiai szempontból.

Egyik fő kérdés, amire a választ 
keresi, hogy az invazív ragadozó fajok-
ra hogyan reagálnak az őshonos áldo-
zataik. De ne rohanjunk ennyire előre.

Az élőlényeknek életük során sok-
féle kihívással kell szembenézniük. 
Ezek lehetnek állandóan jelen, vagy 
időben és térben változhatnak. Ameny-
nyiben állandóan jelen vannak, úgy a 
válasz is folyamatosan kifejeződik, ami 
az evolúció alapját képezi. Azonban 
vannak olyan kihívások, amiket nehe-
zen vagy egyáltalán nem lehet jósolni. 
Ezekre ún. kiváltható válaszok jönnek 
létre a fenotípusos plaszticitás révén. 
Ennek egy jellemző példája a vízibol-
ha morfológiai változása: ha ragadozó 
nincs jelen a bolha vizében egyszerű 
testfelépítése van, ha van ragadozó, 
akkor pajzsot és tüskét növeszt az állat. 
Másik példa egy afrikai ebihal, ami szi-
takötőlárva jelenlétében nagyobb felü-
letű farokúszót növeszt, szalamandra 
mellett pedig egyfajta köpenyt, amivel 
annyira megnöveli a testméretét, hogy 
a szalamandra egyszerűen nem tud-
ja bekapni. De nem csak morfológiai 
válasz létezik, lehet például viselkedés-
beli vagy anyagcsere változás is.

De vajon hogyan érzékeli a bolha 
vagy az ebihal a ragadozó jelenlétét? 
Fontos, hogy megbízható információt 
szerezzen róla, hiszen az indukálható 
válasz feltétele, hogy előnyös legyen 
stresszhelyzetben, de költséges is 
legyen, hogy ne tudjon állandósulni. 
A növények általában másodlagos 
anyagcseretermékekkel oldják meg a 
védekezést. Erre egy példa egy olyan 
növényfaj, ami a levelére petéző lep-
ke hernyóinak rágása ellen egy olyan 
vegyületet bocsát ki, ami a hernyót 
parazitáló darazsat vonzza.

A kémiai védekezésnél maradva 
szóba kerültek az állati mérgek, amik 
igen elterjedtek a legtöbb családban. 
Egy adott állatban a mérgek mennyisé-
ge és összetétele, de egyáltalán jelenléte 

is nagyban függ az állatpopulációtól és 
az adott élőlény életstádiumától. Arra 
nézve sajnos nincsen sok eredmény, 
hogy az állati mérgek jelenléte indu-
kálható adaptív változás-e.

A barna varangy (Bufo bufo) mér-
gei két csoportba tartoznak: egyrészt 
biogén aminok, amik rossz ízt okoz-
nak, másrészt kardiotoxikus anyagok, 
melyek a szívre hatnak. A mérgek egy-
értelműen ragadozók elleni védekezés-
ben játszanak szerepet, így egyes halfa-
jok kiköpik a varangy ebihalát, mások 
meg se kóstolják. Persze van olyan faj, 
például a szitakötő lárva, ami elősze-
retettel fogyasztja ennek ellenére is.  
Arra viszont megint nem állnak ren-
delkezésre adatok, hogy kitől jön a jel? 
Vajon a ragadozó szaga váltja ki a méreg 
termelését vagy az áldozatból szárma-
zik, mikor azt a ragadozó csócsálja? 
Ez azért sem egyértelmű, mert sokfé-
le ragadozó van. Van amelyik egyben 
bekapja, van amelyik hosszan rágcsálja, 
így több-kevesebb anyag kijut az áldo-
zatból. És persze egy adott ragadozónak 
is többféle áldozata van és adott helyzet-
ben honnan tudja az egyik préda, hogy 
ő veszélyben van-e?

Ilyen és ehhez hasonló kérdése-
ket vetett fel Hettyey Attila kutatása 
során. Természetes élőhelyről befo-
gott ebihalakat és ragadozóval soha 
nem találkozott ebihalakat neveltetett 
mikrokozmosz kádakban. Ezek olyan 
kádak, amelyekbe adott környezetet 
lehet összerakni különféle természetes 
vizekből hozott növényzet segítségé-
vel. Az így létrehozott hely önellátó és 
a víz ugyanolyan tiszta marad, mint a 
mintául vett élőhelyen.

Az első esetben befogott ebiha-
lakkal dolgoztak és kísérleteik során 
nézték, hogy a varangy ebihal hogyan 
reagál éheztetett ragadozóra, ebihal-
turmixra, illetve szúnyoglárvával vagy 
ebihallal etetett ragadozóra. A kísérlet 
során a ragadozó közös víztérben lévő 

ketrecben volt az ebihallal. Azt talál-
ták, hogy leginkább akkor reagált az 
ebihal – elsősorban inaktivitással –, ha 
fajtársaival etették a ragadozót. Az is 
látszott, hogy elsősorban a saját, pépe-
sített fajtársának szagára és a ragadozó 
emésztése során keletkező szagokra 
reagál. Önmagában a ragadozó szaga 
nem elegendő a reakció kiváltásához. 
Akkor is kisebb reakciót kaptak, ha 
közeli rokon békafajjal táplálták a raga-
dozót, akkor pedig még kisebbet, ha a 
rokon távoli volt.

Másik kísérletük még petekorban 
befogott ebihalakkal történt. Ennek 
során őshonos, régen behurcolt, nem 
régóta invazív és tájidegen halak szag-
anyagát (vizéből vett mintát) csepegtet-
ték az ebihal mellé. Sügérek esetében 
az invazív fajt még akkor sem ismerte 
fel, ha a fajtársával etették azt előtte, 
míg az őshonos sügérfaj szagára pasz-
szívabban viselkedett. Egy másik hal-
fajnál ilyen eredményt nem sikerült 
kimutatni, feltehetőleg azért, mert ez 
utóbbi faj egyben nyeli le áldozatát.

Korábban is gondolták, hogy az 
invazív fajok komoly károkat okoznak 
a környezetben, de ez a kísérlet bebizo-
nyította, hogy a közös evolúciós múlt 
hiánya nagyon nagy gondot jelent ami-
att is, hogy a préda nem ismeri fel raga-
dozóját. Jó hír viszont, hogy kevesebb, 
mint 25 generáció alatt adaptálódnak 
a ragadozóhoz. A legnagyobb gondot 
az invazív fajok megjelenése jelenti a 
szigetpopulációban, ilyenek például 
a nagyobb folyóktól távol eső kisebb 
természetes vizes élőhelyek.

Hettyey Attila kutatócsoport-
ja BSc-s és MSc-s szakdolgozókat és 
PhD hallgatókat keres további témák-
ra, mint például a növényvédő szerek 
hatásának vizsgálata az ebihalakra és 
ragadozóikra nézve. A legközelebbi 
előadás április 22-én lesz a Bolyai Kol-
légium alagsorában.

Csíkosfejű Nádiposzáta

A gondolat, amely meggyógyít
… és a másik, ami a halálba üldözhet

Ha fáj a fejünk, gyógyszert veszünk be, mert feltételezzük, hogy 
segíteni fog panaszunkon. Önszorgalomból elolvassuk a beteg-
tájékoztatót – mennyi mellékhatás, pár órán belül biztos rosszul 
leszünk… és nemsokára tényleg a „várt” tünetek jelentkeznek 
nálunk. Látod az összefüggést a két helyzet között?

Cikkemben nem elménk csodálatos 
gyógyító erejéről szeretnék írni – aki ezt 
hiszi, annak ajánlom figyelmébe a máso-
dik szakaszt –, csak rámutatnék, mek-
kora jelentősége van hasznos és káros 
gondolatainknak. Csupán azzal, hogy 
hiszünk valamiben, képesek vagyunk 
befolyásolni szervezetünk működését… 
jó és rossz értelemben egyaránt.

Az érem egyik oldala
Ha a placebo hatásról van szó, 

mindenkinek az jut eszébe, hogy 
egy beteg szőlőcukrot kap gyógy-
szer helyett, mégis jobban érzi magát.  
Ez nagyjából le is fedi a helyzet egy 
részét, de nem az egészet. Ugyanis tel-
jesen mindegy, hogy valaki orvosságot 
szed, vizet iszik vagy gyógynövények-
kel kezeli magát, állapotának javulásá-
ban mindhárom esetben szerepe van 
a placebo effektusnak – igen, még a 
valódi gyógyszereknél is!

Orvosi értelemben a placebo egy 
olyan anyag, aminek nincs különösebb 
hatása, de gyógyszerként szedve tüne-
teket vált ki. Ha fogyasztója elhiszi, 
hogy a készítmény segíteni fog neki, 
szervezetében olyan biológiai folya-
matokat indíthat el, amelyektől előbb-
utóbb jobban lesz. Ugyanez érvényes 
egy orvos által felírt szerre is, hiszen 
ki tudja ellenőrizni, hogy a gyógyszer 
hatott, vagy csak mi vártuk el tőle, hogy 
segítsen? A placebo effektus mindenkit 
érint, akár hisz benne, akár nem.

A gyógyszergyártó cégek évek óta 
végeznek placebo-kontrollos kísérle-
teket. Általában két csoporttal dolgoz-
nak, az egyik placebót kap, a másik a 
vizsgált gyógyszert. Az eredmények 
alapján több dolgot is megállapít-
hatnak: mennyire hatékony a szer, 
pontosan milyen változásokat okoz, 
és milyen mellékhatásai lehetnek.  
A gyógyszert csak akkor minősítik 
hatásosnak, ha az eredeti orvosságot 
szedők eredményei jobbak a kontroll-
csoportban tapasztaltaknál.

A placebo effektust számtalanszor 
vizsgálták önmagában is. Az egyik kuta-
tás során a résztvevők olyan tablettát 
kaptak, amiről azt mondták nekik, hogy 
egy stimuláns. A szer elfogyasztása után 
magasabb lett a vérnyomásuk és a pul-
zusszámuk, csökkent a reakcióidejük; de 
ha ugyanezt a tablettát egy másik csoport-
nak „altatószerként” adták, a résztvevők 
szervezete ennek megfelelően reagált.

Az érem másik oldala
Sajnos gondolataink nem csak a 

gyógyulás körül forognak. A már emlí-
tett betegtájékoztató a legjobb példa rá, 
hogy ha azt hisszük, valamitől rosszul 
leszünk, akkor nagy valószínűség-
gel úgy is lesz – ez a nocebo effektus. 
Ahogy a nevéből is látszik, a placebo 
pontos ellentéte: pusztán elménk segít-
ségével megbetegíthetjük magunkat, 
rosszullétet generálhatunk biológiai 
háttér megléte nélkül, ráadásul az 
eredmény akár halálos is lehet.

Hogyan okozhatja egy egyszerű 
gondolat valakinek a vesztét? Egy XVIII. 
századi bécsi orvos lejegyezte asszisz-
tensének történetét: pár orvostanhall-
gató jó poénnak tartotta, ha – az általuk 
nem kedvelt – férfinak bekötik a szemét, 
közlik vele, hogy le fogják fejezni, majd 
egy nedves ruhát dobnak a nyakába.  
A helyzet minden volt, csak vicces nem, 
a rémült asszisztens ugyanis tényleg azt 
hitte, hogy a hideg pengét érzi a nyakán, 
és azonnal szörnyethalt.

2007-ben egy depresszióban szen-
vedő férfi öngyilkosságot próbált elkö-

vetni: egy egész doboznyi gyógyszert 
vett be, melyet az orvosa írt fel számára. 
Nem sokkal később azonban megbánta 
tettét, és beszaladt a sürgősségire, ahol 
nyomban összeesett – hiperventillált, 
vészesen alacsony volt a vérnyomása, 
így természetesen kitört a pánik. Infúzi-
ót kapott, vért vettek tőle, de valamiért 
mégsem tudták szervezetében kimu-
tatni a gyógyszert. Négy órával később 
kiderült, hogy a férfi placebót kapott 
depressziója kezelésére, így csak szőlő-
cukorral „adagolta túl magát”. Ennek 
hallatán hamarosan jobban lett, és saját 
lábán hagyta el a kórházat.

A morbid történetek valódi veszély-
re hívják fel figyelmünket. A kutatók 
szerint rengeteg dolgot „köszönhetünk” 
a nocebo hatásnak, hiszen agyunk sok-
kal érzékenyebb a negatív gondola-
tokra. Elég a rosszindulatú szóbeszéd, 
hogy valami rosszullétet okozhat, szer-
vezetünk máris készséggel reagál.

A homeopátia sötét titkai
Nem, kedves Olvasó, nem lapoztál 

véletlenül, ez még mindig a placebo-
nocebo hatásokról szóló cikk. Mit keres 
akkor itt a homeopátia? Máris kifejtem.

A homeopátia alapelve, hogy egy 
olyan anyag, amely egy egészséges 
emberben tüneteket válthat ki, egy beteg 
személyben – egészen kis koncentráci-
óban alkalmazva – képes ezeket a tüne-
teket kezelni. A homeopátiás készítmé-
nyeket különleges eljárással állítják elő: a 
hatóanyagot (ami egyébként káros a szer-
vezetünkre) vízben vagy alkoholban old-
ják fel, majd az edényt erőteljesen felráz-
zák vagy egy kemény felszínhez ütögetik.  
Ezt „dinamizációnak” hívják, és addig 
ismételik, amíg a hatóanyag már éppen 
csak nyomokban lelhető fel az oldatban.

Mivel ezek az anyagok annyira nem 
mérgezőek, hogy ilyen híg oldatuk is 
rosszullétet okozzon, ezért egyértelmű, 
hogy annak is kicsi a valószínűsége, 
hogy ebben a koncentrációban valami-
lyen módon hasznosak lennének.

A homeopátia az alternatív gyógy-
ászat egyik eszköze, és lássuk be, a 
placebo effektus egy gyönyörű példá-
ja. Számtalan kutatás foglalkozott már 
vele, de sosem sikerült bebizonyítani, 
hogy a placebónál hatásosabb gyógyító 
tulajdonságokkal rendelkezne. Káros-
nak nem káros, ha az ember hisz benne, 
még segíthet is – de sokkal célravezetőbb 
orvoshoz fordulni, és valódi gyógyszere-
ket használni, ha baj van.

Polyák Katalin

http://issuu.com/tetekas_nyuz/docs/tetekas_nyuz_5005
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Ljudmila Ulickaja
Biztosan mindannyian voltatok 

már úgy, hogy a frappáns megoldás 
csak akkor jutott eszetekbe, 
amikor már nem volt egé-
szen aktuális.

Múlt héten szerdán 
vettem ki a könyvtárból 
a Szonyecskát, de akkor 
még a hétvégi színházzal 
volt tele a fejem, úgyhogy 
mielőtt olvasni kezdtem 
volna, kötelességtudóan 
megírtam a kritikámat a 
Tévedések vígjátékáról. Mire egyálta-
lán odáig eljutottam, hogy kinyissam 
a könyvet már péntek délután volt 
(tehát jóval lapzárta után), de csak 
hétfőn jöttem rá, hogy hiszen tegnap 
volt nőnap, most lett volna időszerű 
Ulickajáról és a női sorsokról írni – 
csakhogy addigra már végképp nem 

lehetett változtatni a leadott cikken. 
Nos, ha az ötlet kicsit késve érkezett 
is, a témát (dátum ide vagy oda) vál-
tozatlanul érdekesnek tartom.

Most az írónő két pró-
zakötetét ajánlanám figyel-
metekbe: a Szonyecska című 
kisregényben egy orosz nő 
életútját követhetjük végig, 
a visszahúzódó könyvmoly 
kislány első szerelmi csa-
lódásától a megözvegyült 
öregasszony lassú leépülé-
séig. Az Életművésznők ezzel 
szemben nem összefüggő 

élettörténet, hanem egymáshoz lazáb-
ban kapcsolódó novellák sorozata: a 
főszereplő, Zsenya látszólag erős, önál-
ló személyiség, valójában azonban egy-
re jobban elborítják barátnői, ismerősei 
problémái.

Az utóbbi időben egyre több nő ír, 
és egyre többen írnak nőkről. Mégis rit-

kán találkozom olyan irodalmi művel, 
amely a közhelyeken és a csöpögős, 
romantikus sztorikon túl is mond 
valamit egy nő sorsáról. Sokan pedig 
átesnek a ló túloldalára: a tökéletes 
valósághűség érdekében annyi ször-
nyűséget gyűjtenek csokorba, hogy 
az eredmény talán még a giccses love 
story-knál is abszurdabbra sikerül. 
Ulickaja ábrázolásmódja ezzel szem-
ben az orosz irodalmi hagyományt 
követve pengeélen táncol a realitás és a 
groteszk határán. Az írónő a személyes 
sorsokra koncentrál, kiváló érzékkel 
ragadja meg hősei életének nem ritkán 
tragikus fordulatait – némi iróniával 
fűszerezve. Éppen ez az irónia aka-
dályozza meg, hogy Ulickaja is a fent 
említett „túlzott valósághűség” csap-
dájába essen, és emellett (legalábbis 
részben) ez teremti meg jellegzetesen 
orosz, de mégis egyéni stílusát.

T.A.T.

Jégvirág
Újból elkezdte átnézni sorban az 

összes iratpapucsot mappáról mappára, 
lapról lapra. Aztán a feltúrta a fiókokat, 
találomra levett a polcról egy-egy nem-
rég olvasott könyvet és végigpörgette a 
lapokat. Körülbelül fél órája jutott eszébe 
– a beadandó írás kellős közepén – hogy 
nyáron egy tenyérnyi papírszeletre felírt 
néhány sort a nyaraló konyhapultján, 
aztán becsukta valamilyen könyv elejé-
be. Vagy a végébe? Mindegy, most sehol 
sem találja. Lehetett volna annyi esze, 
hogy berakja a kék mappájába a többi 
közé. Pedig akkor fél órája a laptop fölött 
görnyedve rájött, hogy egészen jó volt 
az a vers.

Persze, akkor hónapokkal ezelőtt 
nem gondolt erre, csak berakta könyv-
jelzőnek abba a regénybe. Színes papí-
rok, régi füzetek, ezer éves kidolgozott 
érettségi tételek… Milyen kár, hogy egy 
sorra sem emlékszik. Volt benne valami 
jégvirág. Igen, jégvirágok és valami fal. 
Fal… Á, ez így nem megy, meg kell talál-
nia! Akkor még egyszer az íróasztalon…  
Újságok, piszkozatok, egy tankönyv 
(szerdára készülni kéne, legalább két feje-
zetet el kell még olvasni), angol–magyar 
nagyszótár – abba csak nem tette. Nincs 
meg, pedig egyre biztosabban érzi, hogy 
tényleg nagyon jó vers volt. Rövid, de 
szép, dallamos, a végén valami frappáns 
csattanó. Jégvirág, igen, ez egészen biz-
tosan benne volt… De hová tűnhetett?  
Nézzük csak meg még egyszer a fiók-
ban, a mappában, a polcon, a könyvek 
mögött… Nevetséges nnyit keresgélni! 
Mindjárt éjfél, és még a beadandó sincs 
kész. De akkor is meg kell keresnie. 
Beküldhetné valami jónevű irodalmi 
lapnak. Talán le is hoznák! Igen, egészen 
biztosan megjelentetnék. Hová tehette? 
Hihetetlen! A ruhásszekrényt már csak 
nem pakolhatja ki! Aztán majd úgyis 
kiderül, hogy itt volt az orra előtt.

Negyed órával később nyugodtan 
alszik, az ágy mellett egy kéziratokkal teli 
dosszié. Legfelül az a bizonyos papírfecni a 
jégvirágokkal. Nem volt jó vers. Sőt, kifeje- 
zetten fantáziátlan és nehézkes volt. Amint  
erre rájött, megnyugodott – a rend kedvéért  
még néhányszor összehúzott szemöl-
dökkel átfutotta a pár soros szöveget, 

aztán mosolyogva eloltotta a lám-
pát. Néhány perc múlva békésen, 
egyenletesen szuszogott. Csak más-
nap döbbent rá, hogy a beadandó-
ról teljesen megfeledkezett.

T.A.T.

Fondue bár
Sajt, bor, almakocka

Valentin nap apropóján el akartunk menni a barátommal 
raclettezni. Hát azt nem sikerült, de helyette találtunk egy nagyon 
hangulatos Fondue bárt a Mammuttól nem messze, a Keleti Károly 
utcában.

Amikor beléptünk, a meleg mel-
lett sajtillat fogadott és francia nyelv 
ütötte meg a fülünket. Egy elég han-
gos francia társaság ült a leghosz-
szabb asztalnál, de minden szavukat 
lehetett érteni, hiszen a helyiség nem 
volt nagyobb húsz négyzetméternél. 
A falakat retro képek díszítették és 
az egész hely hangulata olyan meleg 
bordó volt. Minden asztalnál volt 
kis gázfőző, kis bográcsban hozták 
ki az igényeknek megfelelően ízesí-
tett, fűszerezett sajtkeveréket. Ebbe 
lehetett beleforgatni a pirítós kenyér 
kockákat vagy az almát, amit hoz-
tak. Adtak hozzá csemegeuborkát és 
általunk választott bort is. Én jobban 
örültem volna ha különféle zöldsé-
geket szolgálnak fel, de szerintem a 
hely értékét ez nem csökkenti, csak 
gusztus dolga. Ami az alkoholkíná-
latot illeti, elég széles választék van, 
kimért borok, minőségi borok, fröcs-
csök, sörök és röviditalok is vannak, 
amelyek nagy része pohárba, de borok 

és sörök a fondübe is kerülhetnek.  
Így „akkor is iszunk, ha eszünk”.

Mivel a ház raclette-jébe nem 
lehetett volna mártogatni, a húsfondü 
irányában pedig – valószínűleg alap-
talanul – bizalmatlanok voltunk, mi 
sajtfondüt választottunk. Opcióként 
felmerült bennünk a Fincsi fondü, 
szerecsendió ízesítéssel és cseresznye-
pálinkával, a Mennyei fondü, para-
dicsomszósszal, bazsalikommal és 
oregánóval, illetve a Funes fondü gom-
bával, de hosszas tanakodás után végül 
a Svájcit választottuk. Ebben fehérbor 
és kétféle sajt volt, két személyre épp 
elég mennyiségben, illetve a lakoma 
befejeztével még kapargattuk a bogrács 
faláról a pirult sajtfalatokat. Bár szíve-
sen kipróbáltuk volna a vaníliás- és 
csokifondüket is, beláttuk, hogy egy 
napra elég ennyi a jóból.

A kiszolgálás kedves volt, de nem 
tolakodó. Két hölgy viszi a vállalko-
zást, akiknek sürgése a konyha és az 
asztalok körül meglepően otthonossá 

varázsolta a helyet. Tetszett nekünk a 
vállalkozó kedv, amivel elindítottak 
egy „kis Svájcot” ezen a kis helyen, 
Budapest szívében. Az árak is elég 
jók, az Ementáli, Cheddar, Morbier, 
Érett brie, Raclette, Kéksajt, Comté 
és egyéb francia sajtokat természete-
sen meg kell fizetni, de az élményért 
mindenképp megérte. Mi ugyan ket-
ten voltunk, a franciákat elnézve, azt 
hiszem érdemes nagyobb társaság-
gal is meglátogatni a helyet. Ahogy 
a honlapukon is írják, összehozza az 
embereket ha közös tálba mártogat-
hatják a kenyerüket, illetve egy svájci 
szokás szerint, aki beleejti a kenyerét 
a közös sajtba, annak a borospohár 
fenekére kell néznie.

Bár azt hiszem, kell lennie még a 
városban helynek, ahol tudunk raclet-
tezni, és ahol zöldséget is adnak, örülök, 
hogy itt is jártam és ajánlom minden-
kinek, aki – főleg nagyobb társasággal 
– szeretne egy tálból sajtozni!

Csíkosfejű Nádiposzáta

Cooltúrálódj!
Programok a főváros mindennapjaiból

A héten igazi kuriózumokkal igyekeztünk számotokra kedves-
kedni, hiszen például a Pesthajnal teljesen új élményt jelenthet 
azoknak, akik nehezen kezdik a reggelt. De nem szabad elmennünk 
amellett sem, hogy mennyi remek film vár az emberre a fővárosban; 
a Cseh és Szlovák, illetve a Frankofón Filmnapok után most az Észt 
Filmhét alkotásait tekinthetjük meg a vásznon. Figyelem, lassan itt 
a Víz Világnapja is! A város gondolt Rád programokkal, Te tudod 
már mit csinálsz aznap? :)

Észt Filmhét a Művész Moziban

Március 19-től várja az érdeklődő-
ket a Művész Moziban az Észt Filmhét. 
A posztszovjet ország filmipara igen 
különleges alkotásokat kínál megte-
kintése, érdemes jobban belemélyedni. 
Érdekes például a szovjet múlt taglalá-
sa és az ebből fakadó tragédiák feldol-
gozását szolgáló film, de dokumen-
tumfilm és animáció kategóriában is 
izgalmas műveket láthatunk. Sajnos az 
idén a legjobb idegen nyelvű film kate-
góriában Oscar-díjra jelölt Mandarinok 
nem szerepel a listán, pedig az utóbbi 
évek egyik legerősebb filmalkotását 
tisztelhetjük benne.

Kelet-európai 
posztapokaliptikus látomás

Metro 2034 címmel jelent meg az 
orosz író legújabb könyve, amelyben az 
emberiség a metrómegállók atombiztos 
bunkerjeibe száműzetett. A cselekmény 
a jövőben játszódik a kietlen Moszkvá-
ban, és az eltorzult emberiség túlélésével 
foglalkozik. Az első könyv a világ szá-
mos országában hatalmas sikereket ara-
tott, a kritikusok szerint az elismert író 
második könyvében sem kell csalódniuk 
a sötét hangulatú sci-fik rajongóinak.

Pesthajnal – Új élmény egy új 
reggelen!

Hajnalban kelni, vagy hajnalban 
hazaérni? A felkelő nap látványa min-
dig különleges élmény az embernek, 
ezt kívánja meglovagolni egy új kez-
deményezés Budapesten. A Pesthajnal 
nevű esemény minden hónap utolsó 
szerdáján kerül megrendezésre, a 
részvétel pedig díjtalan, mindösz-
sze a pesthajnal.hu oldalon kell egy 
regisztrációt megejtened a helyek 
korlátolt száma miatt. Hogy 
miről is szól tulajdonképpen ez 

az egész? Hogy legyen egy napod ami 
fantasztikusan indul! Gyakorlatilag egy 
kellemes napindító buliról van szó, ahol 
lehetőséged van feltöltődni, így energiá-
val telten kezdeni a délelőttödet. Külön-
legesség, hogy busszal is kedveskednek 
a szervezők azoknak, akik lecsúsztak a 
regisztrációról.

A Víz Világnapja
Március 22-én minden évben az 

élet egyik legfontosabb alapelemének, 
a víznek szentelünk egy teljes napot, 
melynek alkalmából a Fürdők Fővá-
rosa sem szűkölködik a programokban. 
Az idén vasárnapra eső Világnapra 
érdemes már előzetesen felkészülni és 
kész menetrendet összeállítani, hiszen 
mindegyik budapesti fürdő komplett 
programsorozattal várja a látogatókat. 
A hagyományos kikapcsolódást nyúj-
tó lehetőségek mellet igazi csemegék 
közül is válogathatunk, hiszen több 
koncert, lézershow, és különleges fel-
lépők sora várja a látogatókat.

Zikk

Szeretnéd nyomtatásban látni saját írásodat? Küldd 
el a foszerkeszto@ttkhok.elte.hu-ra „Négyeshatos” tárgyú 
levélhez csatolva, 1700-2000 karakter terjedelemben, 
és a következő számok egyikébe bekerülhet!

http://pesthajnal.hu
mailto:foszerkeszto%40ttkhok.elte.hu?subject=N%C3%A9gyeshatos
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Nyereményjáték
Beküldési határidő: a megjele-
néstől számított egy héten belül 
(következő hét szerda 23:59).
Kérlek, tartsátok ezt tiszteletben!
A nyertesek csokijaikat az Északi 
Hallgatói Irodában (É 0.75) nyit-
vatartási időben vehetik át.
Nyertesnek az minősül, aki 
ebben a dobozban látta a nevét 
az újságban.

Heti nyerteseink

Fábián János
Gyarmati Richárd

Szabó Gyula

Határtalan akarat
Whiplash

Mindig is kedveltem az olyan filmeket, amelyekben a zene 
kiemelt szerepet kap. Sokszor észre se vesszük, hogy a hangulaton 
rengeteget lehet javítani a helyesen megválasztott dallammal. Leg-
jobb példa erre szerintem a Cápa című film és jól ismert betétdala.

Az utóbbi időben sok olyan film 
készült, amikben bemutatják, milyen 
hatalmas ereje van a zenének. Elég csak 
egy korábban említett filmre, az If I stay-
re gondolni, ahol szinte az életbe ránt-
ja vissza a komolyzene az élet és halál 
között lebegő lányt. De ez csak egy példa 
arra, hogy milyen hatással lehet a zene 
az emberre. Arról nem is beszélve, hogy 
csak egy dolog hallgatni, az teljesen más 
érzés, ha az ember maga játssza az adott 
dallamot. Ez a film abban különbözik a 
többitől, hogy azt próbálja megmutatni, 
hogy ahhoz, hogy valaki elismert zenész 
lehessen, elég nehéz utat kell bejárnia.  
A legtöbb hasonló témájú film azt mutat-
ja be, hogy milyen vidám az élet egy 
konzervatórium falai között, milyen 
vidámak az oda járó diákok, és a közös 
zenélés bárhol bármikor lehetséges.  
De azt kevés film mutatja be, hogy sok-
szor hetek telnek el úgy, hogy nem látják 
egymást a fiatalok, mert mindenki tanul-
ja a maga darabját, és azzal van elfog-
lalva, hogy a legjobbat hozza ki magá-

ból. Ez a film erre helyezi a hangsúlyt.  
A történet főszereplője az elsőéves And-
rew Neyman, akinek más vágya sincsen, 
mint hogy egy legyen a legnagyszerűbb 
dobosok közül. Olyan küzdési vágy van 
benne, ami nem ismer határokat; a kor-
osztályával ellentétben még csak a csajo-
zásra se „fecséreli” az idejét. Szerencsé-
jére lehetőséget kap arra, hogy bizonyít-
son, de ezt sok verejtékkel kell kivívnia 
magának, nem adják könnyen a sikert. 
Éjt nappallá téve folyamatosan gyakorol. 
Fogalmam sem volt eddig arról, hogy 
egy dobverő milyen sérüléseket okozhat, 
azon kívül, hogy koncert után fejbe vág-
ja az embert az elhajított darab. A srác 
annyira próbál megfelelni tanárának, 
hogy minden egyes alkalommal addig 
gyakorol, ameddig folyni nem kezd a 
vére. És itt ne csak egy sima egyszerű, 
megvágtam az ujjam sebre gondoljunk, 
hanem a hólyagosra kihorzsoltra. A fiú 
nem ismer lehetetlent, és ez meglát-
szik a teljesítményén is. Azonban ez a 
lehetetlen súlyos következményekkel 

jár, amikor egy verseny miatt majdnem 
életét veszti, mivel akkor is azon fárado-
zik, hogy megkaphassa azt a kitüntetést, 
hogy a zenekar dobosa lehessen annak 
a pár számnak az erejéig. A fáradozásai-
nak azonban nem mindig terem gyümöl-
cse, a baleset után képtelen a maximu-
mot teljesíteni, így kikerül az iskolából. 
Nem adja fel, és jogosan feljelenti tanárát, 
akit kegyetlen bánásmódja miatt elta-
nácsolnak a híres zeneiskolából. Fél év 
elteltével újra találkoznak, és úgy néz ki 
az idő rendezte a nézeteltéréseket a diák 
és a tanár között, de a látszat sokszor 
csal. Egy koncerten csúnyán megalázzák 
a srácot, de ő nem adja fel a dolgot, és a 
kudarc után olyan dobszólót mutat be, 
amit ritkán hallani.

Bori
WHIPLASH (amerikai dráma, 107 perc, 2014)
Rendező: Daminen Chazelle
Forgatókönyvíró: Damien Chazelle
Szereplők: Miles Teller (Andrew Neyman), 
J.K. Simons (Terence Fletcher), Melissa Benoist 
(Nicole)
Pontszám: 9/10

Nemszázas körzet
A következőkben egy olyan 

műsort ajánlok nektek, amit ha meg-
néztek egyszer, utána az fog járni a 
fejetekben, hogy: még, még, MÉG!

New Yorkban, a 99-es körzetben a 
detektívek gyöngyszemei (akik szak-
mailag kiválóak, és természetüket nézve 
is igen különlegesek – értsd: kattantak) 
tartják rendben az utcákat, kapják el 
bátran a bűnözőket. Eredményes mun-
kájukat az egészséges versenyszellem és 
az új főnök (akinek a mimikai vonásain 
minden érzelmi változás nyomtalanul 
történik meg, a pókerarc nagymestere) 
sarkallja folyamatosan a jó irányba.

Ahhoz képest, hogy az egész történet 
nyomozókról, illetve a 99-es őrs többi dol-
gozójáról szól, sok bűntény felderítésére 
ne várjon senki. Zömmel csak olyan for-
mában jelenik meg ez a szál, hogy a fősze-
replő megoldja fejben az ügyet, hangosan 

kimondja, hogy megoldottam és gyorsan 
ismerteti a tettest és az elkövetés módját. 
Tehát nem fognak azzal eltelni hosszú 
percek, ahogy a kamera felveszi a tüsszen-
tés tükörképéből DNS-t kinyerő detek-
tíveket – meg ahogy mutatják hogyan 
kell a nem működő kamera képéből is  
10 km-es közelítést csinálni egy napszem-
üvegre, amin felsejlik egy rendszám… –, 
mint ahogy azt a CSI-ban szokták, hogy 
teljen az idő sztori nélkül máshol szokták. 
Inkább a szereplők közötti kapcsolatok 
viszik a cselekményt, rengeteg humorral 
fűszerezve. Pénzvisszafizetési garanci-

át vállalok, hogy aki végignéz egy részt, 
minimum egyszer hangosan felnevet!* 
A játékidő 20 perc körül szokott mozog-
ni, de mikor már érzem, hogy mindjárt 
vége, szinte könyörög az agyam, hogy 
még egyet hadd nézzek meg, belefér az. 
Mindenkinek szívből ajánlom a Brooklyn 
99-et, aki szeretne egy jót kacagni és/vagy 
kevés ideje van leülni és nézni valamit. 
(Bár én állítom, hogy tényleg nem elég 
csak egyet megnézni.)

*A pontos részvételi feltételekről érdek-
lődjetek e-mailben

Resch Bori

Keresd a különbséget!
Ezúttal – mivel szerintem online számba pofátlanság olyan rejtvényt tenni, amelynek megfejtéséhez szükség van papírra –  

két, egymásra meglehetősen hasonlító képet kaptok. A feladat a következő: keressétek meg a két kép közti TÍZ különbséget, 
és ha megvannak, küldjétek el nekünk azok listáját a megszokott e-mail címre, hogy csokit nyerhessetek!

Heti nyerteseinknek ezúton is gratulálunk, ne felejtsétek el átvenni a jutalmat!              Ákos
nyuzrejtveny@gmail.com

A szavak titkos élete
Néha a kimondatlan dolgok  
többet mesélnek mindennél

A spanyolok mindig is nagyon értettek a drámákhoz, ez ennél a 
filmnél sincs máshogy. Egyszerűen elképesztő hogyan csavarják ki 
az ember lelkét, és már nagyon sok vitát kiváltó témában komoly 
lélekrajzi drámát ábrázoltak. Elég csak a Beszélj hozzá, vagy A belső 
tenger című filmekre gondolni, de most egy kevésbé ismert mű, a 
személyes kedvencem következzék.

Előre szólok, A szavak titkos éle-
te igen nehéz film, és ahhoz, hogy az 
ember teljesen megértse, van akinek 
nem elég csak egyszer megnézni. 
Zsenialitása abban rejlik, hogy min-
den egyes kis mozzanatnak, mondat-
nak komoly jelentése van. De nézzük 
szépen lassan a történetet! Eleinte 
megismerünk egy furcsa, nagyon 
durva meghatározott rendszer sze-
rint élő középkorú nőt, aki kifejezet-
ten ijesztő a némileg munkamániás, 
szociopata jellegű viselkedésével. A 
főnökség felfigyel rá, hogy Hanna 
már évek óta egyetlen napot sem 
volt szabadságon, így gyakorlati-
lag kényszerszünetet adnak neki, 
hogy menjen el és pihenje ki magát. 

Főszereplőnk így is tesz, ám hamar 
megismerkedik egy laza idegennel, 
aki ápolónőt keres egy fúrótoronyra. 
Hanna jelentkezik erre a munkára, és 
a történet mostantól ezen a külön-
leges, baleset sújtotta tengeri zárt 
világban játszódik és bontakozik ki 
lassan, folyamatosan építkezve.

A film nagyszerűen mutatja be 
a két főszereplő személyes történe-
tét és tartja fenn a nézőben végig az 
érdeklődést, több fordulatot is rejte-
getve magában. Mint írtam, nem egy 
könnyed alkotásról van szó, mely-
nek egyes elemei talán első alkalom-
mal nem válnak világossá. Érdemes 
azonban koncentrálni, esetleg több 
alkalommal is megtekinteni a művet, 

és a furcsa kislányhang is a helyére 
kerül a film végén.

Megéri a szereplők miatt is nézni,  
hiszen Sarah Polley remekül alakítja 
a komoly terhet cipelő asszonyt, és 
Tim Burtonnek ismételten elhiszi az 
ember, hogy márpedig ő egy nagy-
dumás csajozógép, akinek szintén 
van mit magával hoznia. Az IMDb 
értékelése nem mindig tükrözi jól az 
ember ízlését, így nem érdemes ez 
alapján ítélni, bár az elmúlt időszak-
ban ez a film is felkúszott 7,6 pontra 
(korábban 7 alatt volt bőven).

Zikk
THE SECRET LIFE OF WORDS (115 perc, 
2005)
Pontszám: 9/10

http://www.imdb.com/title/tt2582802
mailto:nyuzrejtveny%40gmail.com?subject=K%C3%BCl%C3%B6nbs%C3%A9gek
http://www.imdb.com/title/tt0430576


Az Alapítvány története
Az Alapítványt az ELTE TTK HÖK alapította 1990. november 

20-án, majd a bíróság 1991. január 7-én hivatalosan is bejegyezte, 
ezzel az ország egyik legrégebbi civil szervezete. Az Alapító okirat-
ban megjelölt alapítványi cél: Az ELTE Lágymányosi Campusára 
járó hallgatóinak szakmai és egyéb közösségi tevékenységének 
támogatása, segítése. Az Alapító okiratunk szerinti feladatköre-
ink: szociális- és tudományos tevékenységek, kutatás, oktatás, 
képességfejlesztés, ismeretterjesztés, környezetvédelem, sport – a 
munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében folytatott 
sporttevékenység kivételével –, kulturális tevékenységek, illetve a 
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglal-
koztatásának elősegítése.

Tevékenységünk
Az utóbbi évek során részt vettünk egy, a természettudományi 

képzés fejlesztésére és modernizálására szolgáló projektben, mely 
során többek között nagy mennyiségű elektronikus tananyag vált 
elérhetővé. Érettségi előkészítőinken több száz középiskolás felké-
szülését biztosítjuk.

Újra meghirdettük és tovább szélesítettük ösztöndíjprogra-
munkat is: a középiskolások tanulmányi eredményük és szociális 
helyzetük alapján pályázhatnak előkészítő tanfolyamaink ingyenes 
igénybevételére. Jelenleg leginkább azzal segítjük a tehetséges hall-
gatókat, hogy támogatást biztosítunk számukra szakmai rendezvé-
nyeken való megjelenésre. Ez részben a részvételi díjat, részben az 
utazást jelenti.

Terveink
Évek óta támogatjuk a karon műkö-

dő mentorrendszert. Az elmúlt években 
a mentorok képzései az Alapítvány által 
nyújtott segítséggel kerültek megszerve-
zésre. Már a rendszer megalapítása óta 
részt veszünk a mentorrendszer képzési 
szerkezetének strukturális, illetve tartalmi 
elemeinek alakításban. Szeretnénk idén is 
hozzájárulni ennek sikerességéhez.

Évek óta részt veszünk ismeretterjesztő 
és szórakoztató rendezvények szervezésé-
ben, az esetleges hiányzó anyagi fedezetet 
is biztosítva.

Az elkövetkezendő évben számos újdon-
ságot szeretnénk bevezetni, ezek közül 
néhány: sokoldalúsági ösztöndíj; webshop, 
illetve hallgatói bolt a Campuson; felszerelt 
játékszoba az órák közti szünetek eltöltésére.

Hogyan tudsz segíteni?
Egyrészt egyre nagyobb szükség van 

még több olyan önkéntesre, akik szabad-
idejük egy részét arra áldozzák, hogy segít-
senek. Ha megtetszett egy ötletünk és segí-
tenél kivitelezni, vagy neked van ötleted, 
keress bennünket bátran!

Másrészt támogathatod adód 1%-ával 
tevékenységünket, hogy még többet való-
síthassunk meg, és jobbá tehessünk az 
egyetemen eltöltött éveket.

Adószámunk: 19652595-2-43
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