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Szavazz! Most!
Az elmúlt hetekben elég sokszor olvas-

hattátok a Nyúz-ban – és értesülhettetek 
róla más forrásból is –, hogy idén először 
online adhatjátok le szavazataitokat a kép-
viselőválasztás során a nektek szimpatikus 
emberekre.

Ezzel jelentősen könnyebbé válik a sza-
vazás lebonyolítása, ugyanakkor úgy gon-
dolom, ennek az egésznek csak akkor van 
értelme, ha minden szavazó a lehetőségeihez 
mérten felelősségteljes döntést hoz. Arra gon-
dolok, hogy nem csak úgy, vaktában, min-
denkire szavazunk, vagy arra, aki ránézésre 
szimpatikus, hanem elolvassuk legalább a 
bemutatkozását, és ez alapján próbálunk 
meg dönteni, ki is alkalmas arra, hogy kép-
viseljen bennünket. Igen, tudom, mindenki 
azt ír, amit akar, de más megoldás nincs.

Persze én feltételezem, hogy mindenki próbál minden forrásból tájékozódni 
a jelöltekről, így ebben szeretnék most segítséget nyújtani nektek: Az újság első 
oldalain az összes képviselőjelölt bemutatkozását olvashatjátok. Olvassátok is, 
és – mondtam már? – szavazzatok!

A bemutatkozások mellett persze sok egyéb érdekességet is olvashattok az 
újság heti számában: Teljesítménytúrákat ajánlunk figyelmetekbe (más sportese-
ményekkel karöltve), olvashattok két tudósítást a közelmúlt előadásairól, prog-
ramjairól, emellett pedig egy remek írást Dr. Oliver Sacks munkásságáról… de 
minek ez a szócséplés? Lapozzatok hátrébb, és magukat a cikkeket olvassátok! 
(Ha pedig nagyon nem tudnátok betelni az újság tartalmának rövidített leírásával, 
akkor ajánlom figyelmetekbe a tartalomjegyzéket magát.)

Kiemelném még a rejtvény alatti keretet: írjatok bátran, mondjátok el a véle-
ményeteket: nagy változások következnek! De erre még visszatérünk...

Saáry Ákos
főszerkesztő

foszerkeszto@ttkhok.elte.hu
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Csatlakozz a szerkesztőséghez cikkíróként vagy olvasó-
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Jelentkezz a foszerkeszto@ttkhok.elte.hu e-mail címen vagy 
keress meg fogadóórámon keddenként 10 és 12 óra között a 

Déli Haliban, hogy megbeszélhessük a részleteket!  
Szeretettel várlak!

Peptidkutatók üléseztek az 
ELTE-n

Az Európai Peptidtársaság (EPS) Vég-
rehajtó Bizottsága, az elnök, Hudecz Ferenc 

akadémikus, az ELTE korábbi rektora, tanszék-
vezető egyetemi tanár, az ELTE-MTA Peptidkémiai 

Kutatócsoport vezetője meghívására március 20. és 22. 
között az ELTE TTK-n tartotta 2015. évi ülését.

A megbeszélésen részt vett Dirk Tourwé egyetemi tanár 
(Vrije Universiteit Brussel), Solange Lavielle professzor (École 

Normale Supérieure, Paris) és Krzysztof Rolka professzor (University 
of Gdansk), aki január 1-től látja el a kommunikációs vezetői feladatokat. 

A társaság kincstárnoka Anna Maria Papini egyetemi tanár (University of 
Florence) interneten keresztül vett részt a munkában.

forrás: http://www.elte.hu

É l e n  a  v i s e l k e d é s i 
addikciók kutatásában

Huszonkilenc országból több 
mint 200 kutató érkezett az Inter-

national Conference on Behavioral 
Addictions című nemzetközi kon-

ferenciára, amelynek főszervezője 
az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai 

Kar volt. A 2015. március 16–18. közöt-
ti eseményen a világ vezető, viselkedési 

addikciókkal foglalkozó kutatói vettek 
részt, akik Ausztráliából, Kínából, az 

Egyesült Államokból, Kanadából,  
Dél-Koreából és Európa számos 

országából érkeztek Budapestre.
Demetrovics Zsolt, a PPK dékánja 

az elte.hu-nak elmondta: a téma 
első nemzetközi konferenci-

áját 2013-ban szervezte az 
ELTE Pszichológiai Inté-

zet, a sikeres első találko-
zót követte a mostani 

esemény.
forrás:

http://www.elte.hu

Elindult az Egyetemi 
Könyvtár örökbefogadási 
programja

Lezajlott az ELTE Egyetemi 
Könyvtár és az Egyetemi Könyv-
tárért Alapítvány 2015. március 14-i, 
nyílt nappal egybekötött könyv örök-
befogadási programja. Az adományok 
lehetővé teszik a könyvek restaurálását és 
digitalizálását, a támogatások pedig segítik 
az Egyetemi Könyvtár működését, eszkö-
zök beszerzését. Az Alapítvány folytatja 
az örökbefogadási programot: május-
ban az ELTE alapítására emlékező 
Pázmány napon, szeptemberben 
pedig a Kulturális Örökségvé-
delmi Napokon újabb előadá-
sokkal, izgalmas programok-
kal várják majd az Egyete-
mi Könyvtár épülete és 
dokumentum-kincsei 
iránt érdeklődőket és 
a támogatókat.

forrás: 
http://www.elte.hu

Ifjúsági Vitaverseny 
volt a Trefortban

Legyen-e a programozás 
iskolai tantárgy? és Be 
kell-e tiltani nyilvá-
nos helyen a csó-
kolózást?. E kér- 
déseket vitat-
ták meg 2015. 
március 24-én 
Baja, Budapest, 
Debrecen, Mező-
berény, Pécs, Pilisvö-
rösvár, Sopron és Zala-
egerszeg 16 iskolájának 
döntősei a Jugend debattiert 
international versenyben.
A kvalifikációs fordulók 
Buda-pesten zajlottak, az ELTE 
Trefort Ágoston Gyakorlóiskolá-
ban. A vitaversenyen a Trefort két 
tanulója, Ryan Anna (12.a) és Szász 
Csenge (11.b) a következő fordulóba 
jutottak, így április 16-án a Goethe Inté-
zetben megrendezésre kerülő válogatón 
mérhetik össze vitakészségüket azzal a 
14 diákkal, akik hozzájuk hasonlóan 
a május végi országos, majd a rigai 
nemzetközi döntőt tűzték ki célul. 
A projekt támogatói a Konrad 
Adenauer Alapítvány, az Audi 
Akadémia Hungária Kft. és a 
Hanns Seidel Alapítvány.
forrás: http://www.elte.hu

Publikációs díjat nyert 
az MTA-ELTE Etoló-

gia Kutatócsoport

2015 márciusá-
ban, Portlandben 

rendezték az 
emberek és 
a  r o b o t o k 

kapcsolatával 
foglalkozó, Inter-

national Conference 
on Human-Robot 

Interaction (HRI2015)
tanácskozást. A nemzet-

közi konferencián díjazták 
az ELTE Etológiai Tanszék 

kutatóinak publikációját is.
A Leading a Person Using 

Ethologi-cally Inspired Autonomous 
Robot Behavior című értekezés – 

szerző Soh Takahashi, Gácsi Márta, 
Korondi Péter, Hideki Hashimoto és 

Mihoko Niitsuma – a Late-Breaking Report 
Award díjat szerezte meg. A publikációt az 

MTA-ELTE Összehasonlító Etológiai Kuta-
tócsoport, a BME Mechatronika, Opti-

ka és Gépészeti Informatika Tanszék 
(MOGI), valamint japán egyetemek 

kutatói közösen jegyzik. Az Egyesült 
Államokban rendezett konferenciát 

számos világcég – Google, Dis-
ney, Honda – támogatta.

forrás: 
http://www.elte.hu

A szegénység megtestesítői

A romák társadalmi kirekesztődésének szociológiai és társadalom-lélektani 
vonatkozásai címmel tartott előadást 2015. március 18-án Örkény Antal, 

az ELTE TáTK Kisebbségszociológia Tanszék egyetemi tanára a nyugdíjas 
közönséget célzó Harmadik Kor Egyeteme sorozat legutóbbi alkalmán.

Mit is jelent romának lenni? Hogy látja a magyar társadalom a romákat? – 
hangzottak az előadás nyitó kérdései. Örkény Antal szerint kontextusfüggő, hogy 

mikor melyik elnevezés a megfelelő, és bár fontosnak véli a politikai korrektséget, 
a „roma” szó használatát nem tartja minden esetben ideálisnak, mivel túlságo-

san semlegesítő tartalmú. A következő kérdés az, hogy milyen csoportként 
tekintünk a romákra: „fajként”, „rasszként”, vagy „etnikai csoportként”. 

Tekinthetünk rá leszármazási kisebbségként is, melynek tágak a hatá-
rai; ha viszont kutatni akarjuk, pontosan körülhatárolható csoportra 

van szükségünk. Lehet még a cigányságot szociális kisebbségnek 
tekinteni – mégsem kapunk olyan kezelhető kategóriát, mint 

pl. a szegények esetében –, illetve sorolhatjuk az etnikai 
gyökerű szociális kisebbségek körébe is. Beszélhe-

tünk róluk mint határokon átívelő, transznacioná-
lis csoportról, de közösségük magyar nemzeti 

kisebbségként is értelmezhető. Rövidre zár-
va a polémiát, a ’93-as magyar kisebbségi 

törvény alapján a cigányságot etnikai 
kisebbségnek kell tekintenünk.

forrás: http://www.elte.hu
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Hallgatói közélet Hallgatói közélet4 5Gyertek szavazni!
Az alábbiakban a 2015-ös képviselőjelöltek 

rövid bemutatkozását olvashatjátok szakterüle-
tekre bontva.

Biológia szakterület (3 fő)
Fetter Dávid

Dávid vagyok, harmadéves biológia sza-
kos hallgató. Másfél éve veszek részt aktí-
van a hallgatói közéletben, és ez idő alatt 
sok hallgató fordult hozzám segítségért. 
Már fél éve képviselői és másfél hónapja a 
szakterületi bizottság elnöki pozíciójában 
is tevékenykedem. A múlt évben is lelkesen képviseltem a 
biológia szakterületet a Hallgatói Önkormányzatban és ezt 
a tevékenységemet szívesen folytatnám.

Nagy Anikó
Nagy Anikó, egy lelkes másodéves bio-

lógia szakos hallgató vagyok. Hogy miért 
jelentkeztem képviselőnek? Erre a válasz 
egyszerű. Eddig is szívesen segítettem, ha 
valakinek bármilyen kérdése, gondja vagy 
bánata volt, de igazából csak most érzem 
azt, hogy ez nem elég. Szeretnék jobban belelátni az egyetem 
működésébe, mivel így nagyobb hatékonysággal, illetve még 
jobb tanácsokkal tudom majd megkönnyíteni szaktársaim 
egyetemi éveit.

Németh László
Németh Lászlónak hívnak, újra felvett 

bioszos hallgató vagyok. Eddig két alka-
lommal voltam a Választási Bizottság tagja, 
ezért most már elég tapasztalatot szereztem 
ahhoz, hogy a hallgatótársaim érdekeit kép-
viseljem a TTK HÖK Küldöttgyűlésében. 
Az utóbbi időben a biológia szakterület eléggé passzívá 
vált. Annak fényében, hogy mi vagyunk a földesek mögött 
a második legnagyobb szakterület, ez elég furának tűnhet. 
Ezért a hallgatói érdekképviselet mellett, a szakterület akti-
vizálását is segíteném, a többi bioszos képviselőtársammal 
egyetemben. Köszönöm, hogy elolvastad a terveimet, és 
esetleges szavazataiddal támogatsz engem és a többi bioszos 
képviselőjelöltet.

Ui.: Csak a biosz, csak a biosz, hej, hej! :)

Fizika szakterület (8 fő)
Berekméri Evelin

Elsőéves fizika szakos hallgató vagyok 
és másodszor jelentkezem képviselőnek. Az 
előző ciklusban sokat fejlődtem és tanultam 
az érdekképviseletről, így továbbra is sze-
retném a Küldöttgyűlésben a szakterületem 
képviselni, amennyire csak lehet, a véle-
ményüket tükrözni, illetve minél több embert a hallgatói 
közéletbe bevonni.

Hegedüs Dávid
Hegedüs Dávid vagyok, harmad-

éves,  f izikus szakirányos hallgató.  
Lassan már két éve vagyok képviselő 
a TTK HÖK-ben és több mint egy éve 
Fizika Szakterületi koordinátor. Ezen 
idő alatt egyre elkötelezettebben képvi-
seltem a fizikus hallgatók érdekeit és egyengettem a 
fizika szakterület útját. Ezért is akarok újra indulni,  
hogy a szakterületnek már egy otthonosabban mozgó 
tagjaként képviselhessem a szakom érdekeit. Fontosnak 
tartom, hogy legyen elég erő a fizika szakterületben 
ahhoz, hogy nemcsak az alapvető funkcióját ellássa, 
hanem akár előrelépéseket is tudjon tenni bármilyen 
téren, ami a hallgatókért van. Ezért tartom fontosnak, 
hogy minél több ember vegyen részt ezen építkezésben, 
és a jövőben szeretném egy kicsit közelebb hozni az 
emberekhez ezt a gondolkozást. Kari szinten inkább a 
tanulmányi és a tudományos élet munkálásában vennék 
részt aktívabban.

Horváth Benedek
Horváth Benedek vagyok, elsőéves 

hallgató fizika BSc szakon. A HÖK-ről 
bizonyára mindenki hall, és tudja, hogy 
létezik, azonban kérdés, hogy ezen felül 
kinek milyen képzetek élnek a fejében. 
Célom, hogy egy olyan testület munkáját 
segítsem, amely intenzíven és hatékonyan kommunikál 
mind a diáksággal, mind az egyetem vezetésével.

Miklós-Kovács Janka
Az elmúlt két ciklusban is képvisel-

tem a fizikus hallgatók érdekeit. Ezt a 
tevékenységet szeretném folytatni a jövő-
ben is.

Német Anikó
Német Anikó (22 éves, fizikus hallgató) vagyok. 

Azért szeretnék a képviselőtök lenni, mert terveim 
között szerepel a HALLGATÓK (a Ti) 
ÉRDEKEI(TEK)nek képviselete a Kari 
Tanácson, a Szenátusban, valamint külön-
böző egyetemi bizottságokban! Hallga-
tóként nekem is lennének ötleteim és 
diáktársaim javaslatait is előterjeszteném, 
hogy minél gördülékenyebb és színesebb 
legyen diáklétünk. :)

Pálma Péter
Pálma Péter vagyok, másodéves fizi-

kushallgató. Az előző ciklusban bizal-
mat szavaztatok nekem, így tagja lehet-
tem a fizikus képviseletnek a HÖK-ben. 
Továbbra is fontosnak tartom az informá-
ció áramlását a Hallgatók és a Hallgatói 
Önkormányzat között. Munkámat továbbra is szeretném 
folytatni. Célom, hogy a hallgatói érdekeket képviseljem 
a Küldöttgyűléseken. Hiszen a Ti véleményetek nagyon 
is számít!

Rádl Attila
Rádl Attila vagyok, másodéves, fizika alap-

szakos hallgató. Eddig is igyekeztem a HÖK-
ben zajló érdekképviseleti munkába minél job-
ban bekapcsolódni, azonban korábban ezt nem 
képviselőként tettem. Céljaim kifejezetten a 
fizika szakterület tevékenységének minél haté-
konyabb fenntartása és serkentése, illetve tagjainak képviselete 
tanulmányi és minden egyéb téren. Kérlek, szavazz rám, ha úgy 
gondolod, hogy ezeket meg tudnám valósítani!

Udvarnoki Zoltán András
Szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy a 

TTK HÖK továbbra is ilyen színvonalasan 
tudjon működni. Szívesen segítenék min-
denkinek megismerni a HÖK tevékenysé-
gét, mert úgy gondolom, sokan nem tudják, 
mivel is foglalkoznak pontosan. Célom, hogy 
mindig logikus, észszerű és a hallgatók érdekeinek megfelelő 
döntések szülessenek.

Földrajz- és Földtudomá-
nyi szakterület (15 fő)
Böröndi Dávid

Immáron második éve képviselem a 
Földrajz- és Földtudományi Szakterületet 
az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésein. Ha 
tetszett az eddigi munkám, kérlek, szavazz 
nekem bizalmat egy újabb időszakra. :)

Gera Anna
Elsőéves földrajz szakos hallgató vagyok 

Kecskemétről. Vidéken több diákképviseleti 
szervezettel dolgoztam együtt. Most, hogy 
felkerültem a nyüzsgő nagyvárosba, szíve-
sen képviselném hallgatótársaim érdekeit 
is. Ha úgy érzed, megérdemlem a bizalmad, 
akkor, kérlek, szavazz rám!

Győrödi Lajos
Az elmúlt évben a KÖB-ben foglal-

tam helyet, aminek köszönhetően sikerült 
mélyebben belelátnom az ösztöndíjak pályá-
zásába és elbírálásába. Sokatok ösztöndíját 
is én bírálhattam el. Ezt a munkát szeretném 
folytatni és szeretném elérni, hogy a pályá-
zatokat időben el lehessen bírálni, és az ösztöndíjak kiírása 
mindenkinek egyértelmű legyen. Ezért kérlek most titeket, 
hogy ha fontosnak tartjátok a célkitűzéseimet, akkor szavaz-
zatok rám. Legyen magas az X-Faktorom.

Horváth Maximilián
Max vagyok, másodéves földrajzos hall-

gató. Idén mentorként tevékenykedtem, amit a 
következő évben is szeretnék folytatni, emellett 
pedig még jobban bekapcsolódnék a közéletbe, 
hogy a szakterületünk – azaz a Ti – érdeketeket 
képviselhessem. Tehát, ha MAXimális extázist 
szeretnél, akkor, kérlek, szavazz rám! ;)

Juhász Tilla
Juhász Tilla vagyok, földtudomány 

BSc-s hallgató. Mivel elsőévesként jelent-
kezem, a bemutatkozásom nem tudom 
hosszúra nyújtani az ELTE közéletében 
szerzett tapasztalataimmal, azonban ez 
egy remek lehetőség arra, hogy ezen vál-
toztatni tudjak és kivegyem a részem a TTK HÖK mun-
kájából. Szeretnék a Küldöttgyűlés tagja lenni, ily módon 
képviselve a szakterületet és a hallgatók érdekeit. Köszö-
nöm, ha szavazol rám! :)

Lukács Károly
Lukács Károly vagyok, földrajz alapsza-

kos hallgató. 2010 óta az ELTE polgára, 2013 
óta a TTK HÖK-ben a Földrajz- és Földtudo-
mányi szakterület képviselője. Két tevékeny 
képviselői ciklust tudhatok a hátam mögött. 
Ha még egy ciklusra bizalmat szavaztok 
nekem, továbbra is mindent megteszek, hogy az érdekkép-
viseletet a lehető legszéleskörűbb értelemben minél közelebb 
hozzam a hallgatókhoz.

Ennek jegyében kérlek benneteket, vegyétek ki a 
részeteket a Küldöttgyűlés és az Elnök megválasztásából! 
Szavazzatok!

Magyar Zoltán
„Egy oly demokratikus államban, 

mely a törvényen nyugszik, nem támad-
hat népvezér, mert ott a polgárok leg-
jelesebbjei foglalják el az első helyeket; 
ahol azonban nem a törvény az uralkodó, 
ott felbukkannak a népvezérek. Mintegy 
egyeduralkodóvá válik a köznép, sok egyes emberből 
tevődve össze, a tömeg nem egyenként, hanem együt-
tesen gyakorolja a hatalmat. […] Az ilyen gondolkozású 
nép, mint afféle egyeduralkodó, kizárólagos hatalom-
ra törekszik, mert nem áll a törvény alatt, despotává 
lesz, s így a hízelgők tesznek szert tekintélyre; olyan 
is ez a demokrácia, mint a monarchikus formák közt a 
türannisz. […] A legnagyobb hatalmuk ezeknek van, a 
hízelgő udvaroncnak a türannosz, a népvezérnek az ilyen 
néptömeg felett. Ők az okai annak, hogy mindenben a 
népszavazás az uralkodó és nem a törvény, mert mindent 
a nép elé terjesztenek, hatalmuk onnan ered, hogy a nép 
maga dönt mindenben, a nép véleményének pedig ők az 
irányítói, mivel a tömeg bízik bennük.”

Arisztotelész: Politika

Muliter Ádám
Muliter Ádám vagyok, harmadéves 

földrajzos hallgató, Terület- és település-
fejlesztő szakirányon. Az elmúlt időszak-
ban minden tőlem telhetőt megtettem, 
hogy képviseljem az érdekeiteket a HÖK-
ben, és most ezt szeretném folytatni.  
Ha bármilyen kérdésetek támadna, nyugodtan keres-
setek fel az egyetemen, könnyen felismerhető vagyok a 
jellegzetes sapkáról, ami miatt sokan inkább Che Gueva-
ra-ként ismerhettek. :)

Előre is köszönet a bizalmatokért.
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Répási Róbert vagyok, másodéves földrajz 

BSc-s hallgató. Azért jelentkezek képviselőnek, 
mert szeretnék minél aktívabb tagja lenni a 
közösségnek. Fontosnak tartom, hogy a szak-
területem megfelelő képviseletet kapjon, és ezt 
szeretném a legjobb tudásom szerint csinálni.

Réthy Miklós András
E tanév őszi félévében mentorként tevé-

kenykedtem, november óta képviselő vagyok, 
február 10. óta pedig a szakterületi koordinátori 
pozíciót is betöltöm. Szeretném folytatni a meg-
kezdett munkát, és hallgatótársaim érdekében 
tevékenykedni, szem előtt tartva a szakterület 
érdekeit is. Köszönöm, ha megtisztelsz bizalmaddal.

Sipos Fanni
Jelentkezésem oka (a későbbiekre tekintet-

tel), hogy szeretném tájékoztatni, képviselni 
szakos társaimat, illetve, ha sor kerül rá, szept-
embertől mint mentor képviselni gólyáimat, 
ezzel is segítve őket.

Törzsök Tamás Krisztián
Ha megválasztotok képviselőnek, azon 

szeretnék dolgozni, hogy a Földrajzosok és 
Földtudósok kívánságait és igényeit kielégít-
sem. Bármilyen ötletet, javaslatot vagy problé-
mát meghallgatok és továbbítom az illetékesek 
felé. Döntéseimmel és szavazatommal minden-
képpen a hallgatókat szeretném támogatni és 
könnyebbé tenni az így is nehéz, de annál boldogabb egyetemi 
éveket. Emellett mindenképpen szeretném a TI véleményeteket 
is magammal vinni és mindenképpen harcolnék is érte.

Varga Fanni
Azért jelentkeztem képviselőnek, mert sze-

retném a szakterületem hallgatóinak érdekeit 
képviselni. Emellett jelenlegi gólya évemben is 
próbáltam a legtöbb szakterületemet érintő ülé-
sen részt venni (pl. Szacs, Szab), illetve jelent-
keztem a mentorrendszerbe is, mivel fontosnak 
tartom, hogy a gólyák is naprakész információt kapjanak az őket 
érintő dolgokról. Nem utolsó szempont, hogy a legfontosabb 
dolgokról én is hamar információt kapok.

Villei-Pribék András Gábor
Villei-Pribék András (20), elsőéves Föld-

rajz szakos hallgató vagyok. Kevesen ismer-
tek, így röviden bemutatkoznék. Érdeklődé-
semet a földrajz iránt és a természetszere-
tetemet immáron 13 éves cserkészmúltam 
alapozta meg. Számtalan túrát, nemzetközi 
és sátortábort tudhatok magam mögött. Az elmúlt két évben 
mint őrsvezető adtam át a megszerzett ismereteimet és 
tapasztalataimat (a magam módján, én is pedagógus vagyok). 
Mindemellett I. világháborús hagyományőrző vagyok. Civil-
ként aktív közéleti tapasztalattal is rendelkezem. Szeretném 
a vezetői és közéleti tapasztalataimat a karom, illetve szakom 
előnyére, azaz a Ti hasznotokra kiaknázni. Így célotok nem 

csupán képviselőt választani, hanem általam a nézeteiteket 
képviseltetni. Kérlek, szavazz rám!

Vizi Zsófia Julianna
Vizi Zsófia vagyok, elsőéves földrajz sza-

kos hallgató. Az előző félévben a szakterületi 
bizottság tagja voltam. Hallgatótársaim még 
aktívabb képviselése érdekében szeretnék részt 
venni a Küldöttgyűlés munkájában és jelent-
keztem mentornak is. Nem csak a jövendőbeli 
gólyákat, hanem minden társamat segíteni szeretném!

Kémia szakterület (6 fő)
Balogh Dániel

Továbbra is szeretném képviselni a hallga-
tókat, mind szociális, mind tanulmányi vagy 
tudományos ügyekben.

Már lassan egy éve töltöm be a kémia szak-
területi koordinátori tisztséget, és képviselem 
így a hallgatótársaimat a Választmányban, 
illetve novembertől mint képviselő a Küldöttgyűlésben. A meg-
kezdett munkát szeretném tovább folytatni, remélem, bizalmat 
szavaztok nekem.

Ha bármi kérdésetek van, keressetek nyugodtan akár sze-
mélyesen, akár e-mailben.

Borbély Eliza
Lizi vagyok, elsőéves kémia szakos hall-

gató. Számomra ki a képviselő? Az, akinek 
a szava talán ér valamit, vagy ha nem, addig 
megy, amíg meg nem hallgatják. Hogy elér-e 
ezzel bármit is, az más kérdés, de egy (vagy 
kettő, vagy ezer) próbát megér. Szóval, ha adnál 
egy esélyt a próbálkozásra, szavazz! (És mellesleg kéne már egy 
női képviselő is kémián... :D)

Ferentzi Kristóf
Szeretném, ha karunkon az emberek úgy 

éreznék, hogy jó helyen vannak, ezt képvisel-
ném.

Pfarcz Gábor
Pfarcz Gábor vagyok, jelenleg a második 

félévemet húzom eme falak között, ez idő 
alatt rendszeresen részt vettem a szakterület 
gyűlésein, ezen felül jelenleg a mentorjelöl-
tek csapatát is erősítem. Szeretném kipróbálni 
magam mint képviselő, hogy ezzel is segítsem 
a szakterület munkáját, így a ti érdekeiteket is. 
Szavazz, ha szerinted alkalmas vagyok, hogy 
képviseljem a szakterületünket.

Török Mátyás
Török Mátyás vagyok. Lassan egy éve az 

ELTE TTK HÖK mentorkoordinátora, illetve 
november óta képviselő is. Már előző jelent-
kezésemkor is azt hangsúlyoztam, hogy a 
kémia szakterület mellett én a Mentorrend-
szer képviselője is szeretnék lenni. Döntése-

imet nagyban befolyásolja, hogy mi az, ami a rendszernek, 
a mentoroknak jó. A továbbiakban is szeretnék hasonlóan 
működni. Megőriztem a lelkesedésem a mostani ciklusból, 
továbbra is igyekszem jól tájékozott maradni, a kérdéseimet 
feltenni és véleményt nyilvánítani.

Ha úgy gondolod, hogy megfelelően tudnék érdekeket 
képviselni, kérlek, szavazz rám! Ha pedig bármi kérdésed 
van, a torok.matyas@ttkhok.elte.hu e-mail címen bármikor 
elérsz. :)

Vajda Levente
Vajda Levente vagyok, másodéves 

kémia BSc-s. Tavaly ősztől vagyok képvi-
selő, illetve jelenleg a TTK HÖK Kollégiumi 
biztosa vagyok. Ezen időszak alatt sok min-
dent megtanultam az érdekképviseletről, 
illetve a HÖK-ről, és a szakterület munkáját 
is tudtam segíteni. Szeretném tovább folytatni a szakte-
rületben vállalt munkámat, illetve a tisztségviselőséggel 
járó feladatokat minél aktívabban, ezért kérlek, támogass 
a szavazatoddal!

Környezettudományi  
szakterület (3 fő)
Koczur Szilvia

Jövőre kezdem utolsó tanévemet az 
ELTE-n környezettudomány mestersza-
kon. Másodéves korom óta vagyok aktív a 
közéletben, 2011 óta képviselem a Küldött-
gyűlésben a szakterületet. Remélem, többe-
teknek tudtam segíteni az elmúlt években. 
Tisztségviselőként már nem szeretnék tovább dolgozni, de 
az érdekképviseletben továbbra is szívesen részt vennék. 
Tapasztalataimmal szívesen segíteném a fiatalabb generáci-
ót, remélve, hogy ezzel talán új embereket is sikerül bevonni 
a szakterületi csoport vonzáskörzetébe.

Nyeste László Pál
Feltett szándékom a szakom hallga-

tóinak teljes körű támogatása; a hallgatók 
és az intézmény közötti  zökkenőmentes 
információáramlás elősegítése; és hogy 
olyanok legyenek a programjaink ebben 
a félévben, hogy még az ükunokák is ezt 
emlegessék!

Pánczél Balázs
Pánczél Balázs vagyok, elsőéves kör-

nyezettan BSc-s hallgató. Azért indulok a 
választáson csupán egy félévvel a hátam 
mögött, mert szeretnék minél előbb tapasz-
talatokat gyűjteni és egyre aktívabb hall-
gatói életet élni. Fontosnak tartom, hogy 
részt vegyek azokon az eseményeken, ahol az engem és 
hallgatótársaimat érintő kérdésekről döntenek. Célom, 
hogy későbbi éveimben egyéb tisztségeket is betöltsek és 
mélyen belelássak a hallgatói ügyekbe. Igyekszem méltó-
képpen képviselni a környezettan szakot és a lehető legtöb-
bet kihozni magamból.

Matematika szakterület (6 fő)
Fáki Anna

Fáki Anna vagyok, jelenleg harmadéves 
hallgató elemző szakirányon. Már az első 
egyetemi pillanataim óta érdeklődöm a köz-
életi tevékenységek iránt, így az utóbbi két 
ciklusban is indultam képviselőnek és meg 
is választottak. November óta én töltöm be 
a Matematika Szakterületi Koordinátori tisztséget, valamint 
tavaly mentorként is részt vettem a szakterület munkájá-
ban. Képviselői munkámat továbbra is szívesen folytatnám, 
amennyiben megtiszteltek bizalmatokkal.

Horváth Luca
Horváth Luca vagyok és jelenleg alkal-

mazott matematika szakirányra járok. Idén 
először jelentkezem képviselőnek. Voltam 
már kétszer mentor, most az Intézeti Tanács 
tagja vagyok, emellett időmhöz mérten segí-
tek rendezvények szervezésében, különböző 
csoportok munkáiban, meg éppen, amiben lehet. Számomra 
nagyon fontos az érdekképviselet, kötelességemnek érzem, 
hogy szoros kapcsolatot tartsak a matekos hallgatókkal. 
Eddig is jutottak el hozzám hallgatói problémák, ötletek, 
amelyeket legjobb tudásom szerint próbáltam képviselni 
különböző fórumokon. Amennyiben megtiszteltek bizalma-
tokkal, a TTK HÖK Küldöttgyűlésének ülésein is folytatom 
a munkát.

Kiss Tibor
Kiss Tibor vagyok, most töltöm első 

évemet matematika szakon. Az egyete-
men eddig eltöltött idő alatt belevetet-
tem magam a matekos életbe, ezalatt sok 
embert ismertem meg, így sok véleményt, 
észrevételt hallhattam az egyetemmel 
kapcsolatosan. Azért szeretnék képviselő lenni, hogy 
mindezeknek az embereknek – és természetesen a többi 
hallgatónak is – képviseljem az érdekeit, és hogy segítsek 
olyanná tenni az egyetemet, ami a hallgatóknak a legjobb 
és a legelőnyösebb.

Sárosdi Zsombor
Elsőéves matematika szakos hallgató 

vagyok. Már a gólyatáborban megtapasztal-
tam a hallgatói élet kellemes, vidám légkörét, a 
későbbiekben pedig meggyőződhettem a szer-
vezés magas színvonaláról is. Én is szeretnék 
hozzájárulni ezen színvonal fenntartásához, 
növeléséhez. Ehhez a munkához szeretném kérni szavazataito-
kat támogatásképpen.

Seres Ákos
Seres Ákos elsőéves Matematika BSc sza-

kos hallgató vagyok. Célom, hogy a hallgatói 
érdekeket figyelembe véve képviseljem a Ter-
mészettudományi Karon tanulókat, továbbá 
fontosnak tartom hallgatótársaim rendszeres 
informálását.
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Azért szeretnék képviselő lenni, hogy 

minden fontos dologról, ami a TTK-n tör-
ténik, első kézből értesüljek, és ezeknek 
az eldöntésébe beleszólhassak. Konkrét 
tervem nincsen olyan irányban, hogy vala-
mit megváltoztassak, de ötleteim biztosan 
lesznek az újításra, ha szembejön velem olyasvalami, ami 
nekem nem tetszik, vagy valami, ami szerintem nem rossz, 
de lehetne rajta javítani.

Tanárképzési  
szakterület (10 fő)
Dömötör Dominika

Domi vagyok, másodéves biológia-
földrajz tanár szakos. Ebben a tanévben 
mentorként, képviselőként és segítőként 
is tevékenykedtem. Továbbra is szeret-
ném a hallgatótársaim érdekeit képvisel-
ni és a szakterületi programok szervezé-
sében részt venni.

File Ágnes
File Ági vagyok, osztatlan mate-

matika-fizika tanár szakos, másodéves 
hallgató. Az elmúlt fél évben aktívan 
részt vettem a szakterület életében, amit 
most képviselőként szeretnék folytatni. 
Úgy érzem, elég lelkes vagyok, illetve 
megfelelő rálátásom van arra, hogy mi is egy képviselő 
feladata, így az eddigi tapasztalataimat felhasználva 
segíteni tudnám az újonnan létrejött tanári szakterület 
fejlődését.

Józsa Kornél
Elsőéves vagyok, matematika-fizika 

tanár szakos hallgató. Már az egyetemmel 
való első találkozás óta aktív tagja vagyok 
a közösségi életnek. A tanári szakterületi 
csoport és bizottság ülésein rendszeresen 
részt veszek már szeptember óta. Fon-
tosnak tartom, hogy a Küldöttgyűlésben olyan emberek 
üljenek, akik törődnek a hallgatók véleményével, és kép-
viselik azt gyakori, építő felszólalásaikkal. Úgy gondolom 
magamról, én ilyen ember vagyok, és szeretnélek Titeket 
meghallgatva megalkotni a véleményemet, majd azt a 
küldötteknek elmondani, reflektálni az Ő véleményükre 
a tietek és a sajátom alapján.

Katona Richárd
Ricsi vagyok, matematika-földrajz 

tanár szakos hallgató. Eddig kétszer segí-
tettem mentorként a gólyák beilleszke-
dését. Az előző ciklusban képviselőként 
vettem részt az Önkormányzat és a Szak-
terület életében.

Ha alkalmasnak találsz a képviselői feladatokra, szavazz 
rám! :D

Lukács Márton
Továbbra is fontosnak tartom a tanár-

képzésben érintett hallgatók érdekképvise-
letét, valamint különböző jellegű programok 
megvalósítását. A legfontosabb azonban, 
hogy megtaláljuk azokat a problémákat, 
hibákat, mind a tanrendben, mind a tanterv-
ben, amelyek kijavításával élhetőbbé válhat a tanárképzés 
tanulmányi része. Ehhez szükséges az összetartó képviselői 
csapat, melynek kialakulását szorgalmazom!

Maszlag Szilvia
Szilvi vagyok, másodéves tanár sza-

kos hallgató, biológia-földrajz párosítással. 
Mióta az egyetemen vagyok, igyekeztem 
részt venni minél több közéleti dologban, 
így bőven akad már tapasztalatom a haté-
kony csapatmunka terén. Segítettem ren-
dezvényeken, mentorként támogattam a gólyákat első 
lépéseikben, és – a ti bizalmatoknak köszönhetően – kép-
viselőként is megpróbálhattam helytállni. Korábban úgy 
gondoltam, hogy képviselőként tudom a leginkább segí-
teni hallgatótársaim, az elmúlt időszak pedig megerősített 
ebben. Eltartott egy ideig, míg belerázódtam, és megértet-
tem mekkora /milyen felelősség hárul ránk, de úgy vélem, 
a következő ciklusban már sokkal hatékonyabban tudnám 
végezni a feladataim. Nyilván vannak elképzeléseim és 
terveim, melyek reményeim szerint segíthetik a hallgatók, 
leginkább a tanárképzésben résztvevők egyetemi életét, 
ezek megvalósításához azonban a ti segítségetekre is szük-
ségem van. Ha megválasztásra kerülök, remélem, viszonoz-
ni tudom majd a belém vetett bizalmatokat. Képviselőnek 
lenni néha nem egyszerű, de mindig jó, és ami jó, az jó, ezt 
felesleges vitatni. ^-^

Nagy Anett
Nagy Anett vagyok, másodéves (mate-

matika-német nyelv) osztatlan tanár szakos 
hallgató. A tavalyi évben voltam mentor, 
november óta pedig szakterületünk képvise-
lőjeként is részt vettem a közösségi életben, 
jelenleg a tanár szakos mentorjelöltek felké-
szítésében segédkezem. Ezeknek köszönhetően az elmúlt 
hónapokban rengeteg egyetemi programon vettem részt, 
valamint, azt hiszem, nagyobb rálátást nyertem a HÖK tevé-
kenységére is. Célom, hogy ezekkel a tapasztalatokkal minél 
hatékonyabban álljak ki a tanárszakosok érdekeiért és az ő 
véleményüket képviseljem.

Pintér Kornélia
Pintér Kornélia vagyok, földrajz-tör-

ténelem szakos hallgató. Az előző félév-
ben a mentorság mellett igyekeztem a 
szakterülethez kapcsolódó feladatokban 
is igen aktívan részt venni. A szakterületi 
programokban minden esetben szerve-
zőként segédkeztem, valamint a kommunikációs felü-
letek kezelését is elláttam. A jövőben is szeretném ezen 
tevékenységeket folytatni, és még inkább, általánosan is 
bekapcsolódni a hallgatói érdekképviselet munkájába, 
hogy segíthessek Nektek. =)

Pintér Trudy
Trudy vagyok, első éves biosz-kémia taná-

ris. Aki ismer, az tudja, miért fog rám szavazni, 
aki meg nem, annak röviden leírom: Közvetlen 
vagyok, céltudatos, lelkes és ötletekkel teli! :)

Szeretnélek titeket képviselni, értetek dol-
gozni és még jobb, hasznosabb tagja lenni az 
ELTE-nek. Köszy!

Remélem, sikerült elnyernem a tetszésed! ;)

Sudár Mariann
Sudár Mariann, másodéves matematika-

fizika osztatlan tanár szakos vagyok. Az elmúlt 
időszakban igyekeztem aktívan részt venni 
a tanárképzési szakterület munkájában. Úgy 
érzem, hogy új szakterület lévén van még hova 
fejlődni. Képviselőként szeretném lelkesedé-
semmel és munkámmal segíteni szakterületünket a következő 
időszakban is.

Elnöki pályázat – kivonat
A célom – egy mondatban összefoglalva –, hogy a Hallgatói Önkor-

mányzat túl azon, hogy eredményesen lássa el alapfeladatait, kerüljön 
közelebb a hallgatókhoz, hogy minél többen sajátunknak tudjuk érezni 
a TTK HÖK-öt. Ez az a cél, amelynek munkámat alá kívánom rendelni.

2012-ben nyertem felvételt mate-
matika szakra, ahol jelenleg is folytatom 
tanulmányaimat, immár harmadéves – 
várhatóan végzős – matematikus szak-
irányú hallgatóként. Egyetemistának len-
ni egészen különleges élmény. Miután 
felvettek, hamar megszerettem a közös-
séget, ami a Karon fogadott, és a mai 
napig fontos számomra. Hiszem, hogy 
ha egy közösség közel áll hozzánk, akkor 
kötelességünk is tenni azért. Meggyőző-
désem, hogy mi, hallgatók, az Egyetem 
polgáraiként az Egyetem közösségének 
meghatározó részei vagyunk, ezért nem 
csak a döntések érintettjei kell, legyünk, 
hanem meghozói és alakítói is egyben.  
Az universitas oktatók és hallgatók közös-
sége, szövetsége. E nélkül nincs egyetem. 
Munkám alappilléreinek a szakmaiságot 
és az önkormányzatiságot kívánom meg-
tenni. A hallgatóktól kapott legitimációt 
és bizalmat olyan értéknek tartom, ami 
kötelez minket arra, hogy lelkiismere-
tesen, a lehető legnagyobb igyekezettel 
és felkészültséggel lássuk el munkánkat. 
Olyan tiszta célokkal rendelkező hall-
gatói érdekképviseletre van szükség, 
amelynek legitimációja erős, szervezete 
nyitott, működése átlátható és szabályos.  
Az érdekek hatékony képviseletéhez 
szükséges a kölcsönös bizalmon és tisz-
teleten alapuló együttműködés, nem csak 
a Kar és az Egyetem vezetésével, de az 
ELTE HÖK egészével. Vannak olyan kér-
dések, amelyek tekintetében sikert csak 
közös fellépéssel érhetünk el. A Hallgatói 
Önkormányzat legalapvetőbb feladatá-
nak a tanulmányi ügyekkel kapcsolatos 
érdekképviseletet tartom. Erre helyezném 
a legnagyobb hangsúlyt, ahogy ez az őszi 
kérdőívezés során adott válaszokból is 
egyértelmű igényként mutatkozott meg. 

Érdemes a Kar vezetésével átgondolni 
a kurzusok előfeltételi rendszerét, hisz 
a hatályos felsőoktatási törvény 
szerint a képzési idejük másfél-
szeresén túlcsúszó hallgatók 
kötelesek az állami támogatás 
felét visszafizetni. Fontos, hogy 
az intézmény oktatási rendszere 
igazodjon a hallgatók elvárása-
ihoz is. Ehhez szükség van egy 
jól működő minőségbiztosítási rendszer-
re és az oktatókkal való párbeszédre.  
A tanárképzés nem csak az Egyetem szá-
mára kiemelt jelentőségű, hanem orszá-
gos viszonylatban is stratégiai kérdés.  
Az osztatlan tanárképzés érték, amely-
nek bevezetése szükségszerű volt. Ezt az  
értéket védenünk kell. Egy hallgató tanul-
mányai során talán a Hallgatói Követel-
ményrendszerrel fut össze leggyakrabban 
az egyetemi szabályzatok közül, a HÖK-
nek folyamatosan felül kell ezt vizsgálni, 
amibe be kell vonni minél több érintettet. 
Elengedhetetlenül fontos, hogy a hall-
gatók tudják, hogy a döntéseket nem a 
fejük felett, hanem velük együtt hozzák.  
Ha olyasvalami merül fel, igenis kérdez-
zük meg közvetlenül a közösség vélemé-
nyét az adott témáról. Vissza-visszaté-
rő kérdés a „tudomány vagy Hallgatói 
Önkormányzat?”, amire egy tudomány-
egyetemen a helyes válasz: „tudomány és 
Hallgatói Önkormányzat”. A kutatómun-
kába való bekapcsolódást is ösztönözhet-
jük intézményesített formában, például 
TDK kurzusok bevezetésével. Lehetősé-
get kell biztosítani minden, a Karunk-
ra felvételt nyert hallgatónak, hogy  
a tehetségét kibontakoztathassa. A Kar-
ral együttműködve erősíteni kell a tehet-
séggondozási formákat. Önmagunkkal 
szemben szigorú önkritikát muszáj gya-

korolnunk. A Küldöttgyűlés hozza meg 
az Önkormányzatot érintő legfontosabb 
döntéseket, így kardinális, hogy a képvi-
selők tisztában legyenek saját szerepük 
súlyával és hangot merjenek adni véle-
ményüknek. A különböző nézőpontok 
ütköztetése, a vita, a megfogalmazott kriti-
ka mind a fejlődés nélkülözhetetlen fogas-
kereke. A HÖK kiadásaira ugyanazok  
a szigorú ellenőrzési szabályok vonatkoz-

nak, mint például a Kar költéseire. 
Támogatnám, hogy a Kar lásson 
bele jobban az Önkormányzat 
gazdálkodásába. Az Önkormány-
zatnak olyan tételekre szabad csak 
pénzt fordítania, ami a Kar hallga-
tóinak érdekeit szolgálja, mindig 
szem előtt tartva a költséghaté-

konyságot. A megfelelő egyetemi légkör 
megteremtéséhez a TTK HÖK-nek szín-
vonalas rendezvényeket kell biztosítania a 
hallgatók számára, elsődlegesen az ő igé-
nyeiknek megfelelve. Nem szabad, hogy  
a rendezvényszervezés elvonja a figyel-
münket más érdekképviseleti területek-
ről. A gólyatáborok fő céljának azt tar-
tom, hogy a diákok, akik felvételt nyertek, 
megismerhessék egymást, beilleszkedje-
nek egy újfajta közösségbe. Célunk, hogy 
átgondolt, az egyetem hírnevéhez méltó 
koncepciót alkossunk meg a gólyatábo-
rokról, amely jól szabályozott, morálisan 
kifogásolhatatlan keretek közé tereli azok 
szervezését. Hosszabbtávú célom, hogy a 
TTK HÖK szervezzen tudományos jellegű 
rendezvényeket, különböző vitaesteket 
és hallgatói fórumokat. Megválasztásom  
esetén minden erőmmel azon leszek, 
hogy a pályázatomban vázoltak megva-
lósuljanak, a TTK hallgatóinak érdekei 
érvényesüljenek és egy dinamikusan 
fejlődő Hallgatói Önkormányzat legyen 
ott a hallgatók számára. Mindezt csak 
közösen, egymás felé bizalmat táplálva 
valósíthatjuk meg. A lelkesedés diktálja az 
iramot, de a kitartás éri el a célt.

Kérdésekkel, észrevételekkel és 
javaslatokkal most és a jövőben is bár-
mikor bátran keressetek!

Hoksza Zsolt

A teljes elnöki pályázatot elolvashatjátok a http://ttkhok.elte.hu/elnoki_program_hoksza_zsolt oldalon.

http://ttkhok.elte.hu/elnoki_program_hoksza_zsolt


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 Egyetem 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 szin-

ten megtanuljuk kifejezni magunkat, tudjuk, hogyan kell kutatást 

végezni, anyagot gyűjteni egy beadandóhoz vagy akár a diplo-

mamunkához. Nagyon fontos szempont az is, hogy megtanuld az 

aktuális témát megfelelően és közérthetően kifejteni, ugyanakkor 

röviden összefoglalni, ha kell, anélkül, hogy az írás csapongóvá, 

felületessé válna. Ha nincs még gyakorlatod ebben, csatlakozz hoz-

zánk cikkíróként, ahol a téged érdeklő témáról írhatsz, ráadásul egy 

gyakorlott csapat segít abban, hogy legközelebb még jobb teljesít-

ményt nyújthass.

Az egyetem folyosóin sétálva gyakran láthatsz a falakra kifeszített 

posztereket, amelyek különböző 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. A későbbiekben is 

jól jöhet!
Ezenfelül természetesen szükségünk van olyan emberekre is, akik 

kiváló helyesírásukkal emelkednek ki a tömegből, illetve akik hajlamo-

sak folyamatosan kijavítani barátaik elgépeléseit, helyesírási és nyelvta-

ni hibáit. Ha magadra ismertél, jelentkezz nálunk olvasószerkesztőnek!

Természetesen, ha úgy érzed, mérhetetlen közölnivaló van ben-

ned, de nem szeretnél állandó jelleggel írni, szerkeszteni nálunk, csak 

egy-egy alkalommal, netán csak ötleted 

lenne, hogyan tehetnénk szórakoztatóbbá 

és/vagy hasznosabbá a lapot, ez az üzenet 

neked is szól!

Amennyiben felkeltettem az érdeklő-

désed, keress meg személyesen (fogadóóra: 

kedd 10:00–12:00, Déli Hali – D 00-732) vagy 

e-mailben (foszerkeszto@ttkhok.elte.hu), bár-

milyen kérdésre szívesen válaszolok.

Remélem, hamarosan találkozunk!

Saáry Ákos

a Tétékás Nyúz főszerkesztője

http://beacnoifoci.webnode.hu
http://ttkhok.elte.hu/tisztsegviselok
http://ttkhok.elte.hu/palyazat
http://www.uni-bielefeld.de/chemie/oc3sewald/magicbullet/training.html
mailto:foszerkeszto%40ttkhok.elte.hu?subject=Jelentkez%C3%A9s%20szerkeszt%C5%91nek
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Tudósítás Tudósítás12 13Kézműves Matematika
Tanuljunk játékosan, élményeken keresztül!

Mihez kezdesz két kartonlappal, egy ollóval és egy befőttes 
gumival? Mihez kezd ezekkel egy matematikus? És mi a célja a 
játékos hajtogatásnak?

A német matematikaprofesszor a 
kartonlapokból kivágott két virágfor-
mát, amelyeknek a szirmai és a köze-
pük is szabályos ötszögek voltak. A két 
lapot elforgatta egymáson és körben 
befőttesgumival fogta össze őket, majd 
egy kis levegőt engedett a lapok közé.  
Az eredmény egy labda lett. Nekem 
labda, neki szemléltetőeszköz, segítség 
a dodekaéder tanításához, amelynek 12 
szabályos ötszög alkotja a felületét.

Ehhez hasonló ötletes megoldásokat 
mutattak be a Kézműves Matematika prog-
ram keretein belül szervezett sajtótájé-
koztatón. Az ELTE Matematikatanítási 
és Módszertani Központ és további négy 
külföldi intézmény munkatársai fogtak 
össze azért, hogy a matematika merev 
eszköztárán lazítsanak, és az absztrakt 
fogalmak bevezetését és tanítását játékos 
alapra építsék. Ez nem újkeletű dolog.
Munkácsy Katalin, a projekt magyar 
menedzsere elmondta, hogy az általuk 
is preferált „hands on activity”, azaz 
kézműves jellegű oktatásnak ókori gyö-
kerei vannak. Már egészen régen rájöttek 
arra, hogy a tanulás saját élményen ala-
pul, kézbevehető és elkészíthető tárgyak 
által történik, és ezt az eredményes taní-
tás során is figyelembe kell venni.

A nemzetközi együttműködés során 
az országok két-két eszköz kifejleszté-
sét és bemutatását vállalták, amelyekkel 
megkönnyíthetik a 8-10 éves korosztály 
számára a matematika fogalmainak 
megértését. Az olaszországi partnereket 
Emanuela Ughi matematikus képvisel-
te, aki megmutatta, hogy egy tészta és 
egy csigalépcső mennyi hasonlóságot 
rejt, így ismerkedtünk meg a spirál egyik 
tanítási lehetőségével. Azt is elárulta, 
hogy egy hengerből készített tejesdoboz 
miért nem gazdaságos, és hogyan lehet 
egy hosszú papírcsíkból ragasztás nélkül 
szabályos ötszöget készíteni. A német-
országi Mathematikumról érkező pro-
fesszor, Albrecht Beutelspacher hajtogat-
ta kartonlapokból a labdát. Beszámolt 
a módszer alkalmazásának sikereiről és 
a gyerekek körében tapasztalt népszerű 
fogadtatásról. Ehhez csatlakozott a por-

tugál Universidade Nova-t képviselő 
professzor, Gracinda Rita Guerreiro. 
Elmesélte, hogy szakköreiken milyen lát-
ványos elemekkel keltik fel a gyerekek 
érdeklődését. Építettek saját Naprend-
szer-modellt az udvarukra, dinoszaurusz-
lábnyomokat készítettek, a lábnyomok 
elhelyezkedéséből távolságot és gyorsasá-
got számítottak. A sort a Sheffield Hallam 
Egyetem matematikusa, Gill Adams zár-
ta, aki eredményeikkel tovább erősítette 
a színes, játékos eszközök használatá-
nak jelentőségét. A magyar munkáról a  
Központ munkatársai szívesen adnak 
részletes felvilágosítást. A sajtótájékoz-
tatón elsősorban a külföldi résztvevők 
kaptak több lehetőséget az eddig végzett 
tevékenységük bemutatására.

A prezentációk után egy érdekes 
és kötetlen beszélgetéssel folytatódott 
a program. Az előadók egyetértettek 
abban – és eredményeikkel igazolták 
azt, hogy a játékos metodikán keresz-
tül a gyerekek észre sem veszik, hogy 
mennyi mindent tanulnak. Nemcsak a 
matematika terén fejlődik a gondolkodá-
suk és a logikai érzékük. Ez a módszer a 
kézügyességüket, koncentrációjukat és 
kreativitásukat is fejleszti. A program 
végső állomása, hogy a módszer alkal-
mazása, gyakorlatba helyezése során 
elkészített játékokat a gyerekek egy kiál-
lítás keretein belül maguk mutassák be. 
Ezzel az önkifejezésüket és kommuniká-
ciós képességüket is erősítik. A folyamat 
lényege, hogy a gyerekek kíváncsisága 
megmaradjon, ne legyen kudarcélmény 
egy sikertelen megoldás, és ne adják fel 
a matematika megértését és tanulását.  
A tanárok legyenek felvértezve külön-
böző eszközökkel, hogy változatos uta-
kon tudják elérni és megfogni a gyere-
keket. Van, akinél működik a konven-
cionális rendszer, de akad olyan, akihez 
más a kulcs. Ez a program az utóbbihoz 
is mutat alternatívákat. Sokszínűsége 
következtében egyszerre segíti a tehet-
séggondozást és a tanulási akadályokkal 
küzdő tanulók fejlesztését.

Emellett a szakemberek közös 
platformra kerültek a kötött tanrend, 

szoros időbeosztás és a 45 perces órák 
rövidségének megítélésében is, amelyek 
megnehezítik az ilyen extrának szá-
mító módszerek alkalmazását. Mégis 
van rá példa, hogy néha sikerül erre 
időt lopni, amit a közönség soraiban 
ülő egyik ambíciózus és fiatal pedagó-
gus is bizonyított. Már járt egy korábbi 
workshopon, ahol megismert különféle 
játékokat, metodikákat, majd az új isme-
reteit beleszőtte a tananyag átadásába, 
amit diákjai nagyon lelkesen fogadtak. 
„Ebben nagy szerepe van annak, hogy 
az ilyen, manipulációra épülő mate-
matikatanulásnak Magyarországon 
komoly hagyományai vannak” – tette 
hozzá Vásárhelyi Éva (központvezető 
egyetemi docens), a program másik 
magyar munkatársa. Azonban a tan-
rendi időhiány miatt a legtöbb helyen 
egyelőre szakkörök keretein belül való-
sul meg a módszer alkalmazása.

A magyar szervezők nagyon vár-
ják az erre fogékony és nyitott szak-
körök jelentkezését, hogy elvigyék 
hozzájuk és együtt próbálják ki ezt a 
metódust. Ha bárkinek van ismerőse, 
aki szívesen megismerné és színesíte-
né szakköri óráit és foglalkozásait egy 
külföldön már bevált, interaktív mód-
szerrel, vagy tudomása van erre nyitott 
helyekről és vezetőkről, ne hezitáljon 
felkeresni Munkácsy Katalin tanárnőt, 
hogy megkezdődhessen egy innovatív 
és lehetőségekkel teli közös munka.

Akit pedig maga a módszer érdekel, 
és szívesen részt venne egy workshop-
on, hogy megismerjen új eszközöket, 
amivel változatosabbá teheti matema-
tikaóráját, vagy ahonnan ötleteket tud 
meríteni, kövesse a Matematikai Intézet 
honlapját, ahol a közeljövőben meghir-
detnek egy tanár-tanító továbbképző 
tanfolyamot.

„A matika-pedagógia minden 
új módszernek csak örül, hogy hova 
illeszthető ez be, és mikor, azt majd az 
idő megmondja” – hangzott el a közön-
ség sorait erősítő, több évtizede oktató 
pedagógus szájából.

Bőhm Sára

Agykutatás Napja
KOKI, nem KÖKI

Egy nagytestű foltos patkány kókadozott a lukacsos műanyag fal 
mögött, de amint befedte a kísérletvezető a doboz tetejét, hirtelen 
megélénkült. – Éjszakai állat – magyarázta.

A fent nevezett patkány a szo-
rongási teszt stresszfaktorát jelentette 
szomszédjának. A kísérleti beállítás 
lehetővé teszi szorongáscsökkentők 
és depresszió elleni tabletták ható-
anyagának tesztelését, miközben a 
kísérleti állatra a lehető legkevesebb 
fizikai terhet rója. Néhány kukorica-
pehelyhez vezető egérlabirintussal, 
kézremegésteszttel, hallásvizsgálattal 
és nyitott tért imitáló dobozzal arréb 
egy fiú fején elektródákkal igyekezett 
felállítani a képernyőn látható osz-
lopot. – Az Emotív cég által kifejlesz-
tett Epoc készülék megméri a nyugalmi 
agyhullámokat, mikor az alany semmire 
sem gondol, majd az ehhez képest, a kon-
centráció során létrejövő változást méri 
– magyarázta Fiáth Richárd. – Ha tehát 
erősen koncentrál arra, hogy felemelje az 
oszlopot, akkor fel fogja emelni. Hozzá kell 
tenni, hogy akkor is fel fogja emelni, ha arra 
koncentrál, hogy épp nagyon éhes – árulta 
el a fiatal kutató.A rendszer játékokra 
ugyanúgy használható, mint bénulás-
ban szenvedők életének megkönnyí-
tésére, hiszen képes különböző izmok 
mozgatására specifikus ingerületeket is 
kiszűrni az EEG-jelekből.

Haller József az agresszióról tar-
tott előadásában bemutatta, hogy a 
magzatkorban átélt stressz, alkohol 
vagy stimulánsok ugyanúgy kivált-
hatják a felnőttkori agressziót, mint a 
gyerekkori vagy kamaszkori stressz. 
A feltevést patkánykísérletek iga-
zolták, ahol ezeket az úgynevezett 
etiológiai faktorokat reprodukálva 
és hormonkezeléssel is képesek vol-
tak pszichopata jelleggel rendelkező 
patkányt létrehozni. Az ilyen pat-
kányok az állatvilágban megszokott 
lovagias küzdelmek helyett erőseb-
ben haraptak és a „tiltott részeken”, 
mint a fej, a láb és a here, támadtak. 
A patkányok agyát megvizsgálva 
arra jutottak, hogy az agresszióhoz 
köthető szabályozó agyi központok 
száma eggyel nőtt és az agyterületek 
közti kapcsolatok súlya és helyzete 
is megváltozott részben, miközben 
egyes kontrolláló régiók jelentősé-

ge csökkent. Hasonló funkcionális 
átrendeződés látszik a pszichopata és 
kontroll emberi agy esetében is fMRI 
vizsgálatok során.

– 2003 óta igyekszünk érdekes és vál-
tozatos programokat kínálni a nemzetközi 
agykutatás hetén – magyarázta Mada-
rász Emília, az ELTE volt professzora, 
a KOKI (Kísérleti Orvostudományi 
Kutatóintézet) agykutatója, az MTA 
doktora, az ez évi program főszerve-
zője. – Idén azt találtuk ki, hogy egész dél-
előtt és kora délután interaktív programok-
kal várjuk az érdeklődőket, majd délután 
négy tudományos előadás keretein belül 
igyekszünk bemutatni a kísérletek mélyebb 
elméleti hátterét. Az érdeklődés a vártnál 
nagyobb volt.

Zelenák Dóra a vazopresszin nevű 
hormon és idegi jelátvivő anyag anya-
ságban betöltött szerepét vizsgálta. Igen 
messziről indulva tette még érdekeseb-
bé az előadást, így arra is fény derült, 
hogy korunk egyik problémája, a sok 
stressz a reproduktív képességeket is 
csökkenti, illetve az Etológia előadás-
ról ismert tény is előkerült, miszerint 
párválasztás során nagyon komoly, de 
nem tudatos szerepet játszanak a sza-
gok. Ösztönösen vonzódunk azokhoz, 
akiknek a szaga a családunk szagától 
nagyon eltérő, ami visszavezethető az 
immunmolekulák különbözőségére.  
Ez segít abban, hogy utódaink szé-
les spektrumban ismerjenek fel 
patogéneket. Az ilyenfajta szelekció elle-
nében hat meglepő módon a fogamzás-
gátló, amely megváltoztatja a nő illatpre-
ferenciáját, hiszen az álterhes állapottal 
családcentrikusabbá válik a szaglás is, 
tehát éppenhogy nem fog neki tetszeni 
választott párjának az illata.

Oberfrank Ferenc, bioetikus fel-
hívta a figyelmet a kísérleti állatokkal 
való bánásmód alapvető jelentőségé-
re. – Ha az állat tartásának körülményei 
nem nyugodtak, a kísérlet eredménye sem 
lesz megbízható – mutatott rá. Beszélt 
arról is, hogy a kutatás nem öncélú, 
hiszen alapvetően a tudást gyarapítja, 
ami hozzájárul a társadalom jólétének 
fokozásához. – A szenvedés a társada-
lom számára gazdasági és szociális ter-
hekkel jár, így közös érdekünk, hogy csök-
kentsük a betegek számát – hallhattuk a 
bioetikustól. – Ugyanakkor saját magunk 
megismerése új megvilágításba helyezi a 
gyermeknevelés és a felelősségvállalás kér-
dését, ami új koncepciókat szülhet a bünte-
tőjog területén is.

Végül Topál József előadása követ-
kezett egy igen pörgős, informatív fél 
órában. Onnan indult, hogy bemutatta, 
hogy a természetben minden önzet-
lenség önző, a rokonszelekció, a köl-
csönösség vagy az önreklám elvén hat.  
Az embernél bonyolultabb a helyzet, 
hiszen mi hiperszociális lényként léte-
zünk és a biológiai fitnessz-vezérelt 
sikerességünk sokszor ellentétes a 
kulturális, idea-vezérelt sikerességgel. 
Például a Corvin-negyedben kiállított, 
tizenéves fiút ábrázoló szobor ihletője 
sem kapna az evolúciótól kitüntetést. 
Azt is megtudtuk, hogy ha egy kisgyere-
ket megjutalmazunk az önzetlenségéért, 
az kontraproduktív, mert a külső juta-
lom elnyomja a belső motivációt. Belső 
motiváció márpedig létezik, mutatják a 
kutatások, de hozzáteszik, hogy minél 
nagyobbak leszünk, annál több kultu-
rális elem tapad az önzetlenségünkhöz.  
Az is árnyalja a képet, hogy ha egy 
hároméves gyereknek fontos, amit meg 
kell osztani (pl. csoki), akkor képes ext-
rém önző módon viselkedni, és ez a 
viselkedés társadalmi helyzettől függően 
meg is maradhat, például a középosz-
tálybelieknél elmúlik, de az utcagyere-
keknél alig csökken ötéves korukig.

Ha valaki még érdeklődik az agy-
kutatás iránt, ajánlom a Dana Alliance 
oldalát (http://www.dana.org).

Csíkosfejű Nádiposzáta

http://www.dana.org
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A férfi, aki kalapnak nézte a feleségét – és más történetek

A nyolcvanegy éves, brit származású, amerikai Dr. Oliver Sacks, a neurológia és pszichiátria pro-
fesszora, természettudós, irodalmi munkássága során olyan, minden képzeletet felülmúló világot tár 
fel előttünk, amelynek ismerete lehetővé teszi az emberi agy mechanizmusainak és anatómiájának 
izgalmasabb és átfogóbb értelmezését.

A megálmodott tudomány
A Freud által  megálmodott 

tudomány a második világháború 
után született meg a Szovjetúnióban 
olyan kiemelkedő szakemberek 
munkássága eredményeként, mint 
A. R. Lurija, Leontyev, Anohin, 
Bernstein, és sokan mások. Dr. Oli-
ver Sacks legfőbb inspirálói közé tar-
tozik Alexandr Lurija szovjet pszi-
chológus, neuropszichológus, a The 
Man with Shattered World (A szétesett 
világú ember) című esettanulmány 
írója, amely bal agyféltekéjén sérült 
főszereplőjének patográfiája, így 
a XIX. századi egyetemes „orvosi 
kórtörténet-hagyományainak” fel-
virágozatója. A neuropszichológia, 
neurológia addigi története a bal 
féltekés kutatások történetének 
tekinthető, mivel a jobb agyféltekén 
elhelyezkedő különböző sérülések 
hatásai nehezebben körülírhatók 
és kimutathatók. A jobb féltekés 
szindrómákat idegenkedve fogad-
ták, mivel a bal agyféltekét speci-
alizáltabbnak, illetve köztudottan 
fejlettebbnek tartották. A jobb félte-
kés betegségek minden képzeletet 
felülmúlóan izgalmas világot tárnak 
elénk, a valóságfelismerés képessé-
gének csökkenése vagy teljes elvesz-
tése folytán. Lurija életének utolsó 
hónapjaiban elkezdte lejegyezni egy 
súlyos jobb agyféltekés zavarokkal 
küzdő beteg kórtörténetét, A szét-
esett világú ember című munkája 
kiegészítése és ellentételezése gya-
nánt, illetve egyik utolsó levelében 
így írt Dr. Sacks-nak:

„Publikálj minél több ilyen törté-
netet, még akkor is, ha ezek vázlato-
sak. Csodálatos birodalomba vezetnek 
el minket.”

Ébredések – Az Oscar-díjas 
felfedezés

Dr. Oliver Sacks 1973-ban megje-
lent Ébredések című regénye az 1920-
as években végigsöprő Encephalitis 

lethargica okozta Encephalitis utáni 
Parkinson-szindrómában szenve-
dő betegek történetét örökíti meg, 
melynek azonos című filmadaptáci-
ója (Ébredések, 1990, Robin Williams, 
Robert De Niro) 1991-ben Oscar-
díjat érdemelt. A Parkinson-kór 
leghatékonyabb gyógyszerének a 
Levodopa (L-DOPA) felfedezésének 
és a hivatásának élő, emberségében 
páratlan kutatóorvos zseniális törté-
netét mutatja be nagyszerű színészi 
játékkal.

A férfi, aki kalapnak nézte a 
feleségét – és más történetek

Dr. P. nem mindennapi szemé-
lyiségének és elméjének króniká-
ját olvashatjuk az 1986-os kiadású 
A férfi, aki kalapnak nézte a feleségét 
című hippokratészi esetleírásban.  
Dr. P.-nél prozopagnóziát diagnosz-
tizáltak. Az arcvakság abszurd észle-
lési zavarokban, különös véletlenek-
ben mutatkozott meg először. Dr. P. 
tanítványait csak mozgásukról, hang-
jukról ismerte fel a zongoraórákon. 
Az utcán megsimogatta a tűzcsapo-

kat és a parkolóórákat, mert azt hitte 
gyerekfejek, megszólította a bútorok 
gombjait, és csodálkozott, hogy azok 
nem válaszoltak vagy felesége fejét 
próbálta fejére emelni kalap gyanánt. 
Betegsége a látással kapcsolatos agyi 
területekre kiterjedt tumor vagy az 
ott zajló degeneratív folyamatok 
fokozatos előrehaladtával vált egyre 
szembetűnőbbé. Dr. P vonzó szemé-
lyiségéhez és összeszedettségéhez 
különös zavarodottság társult. A hét-
köznapi tárgyak felismerésére képte-
lenül, a képi világra vonatkoztatott 
ítélőképességének teljes hiányában 
birkózott meg egy kesztyű vagy egy 
szál rózsa azonosításával (mindezt 
egy kisgyermek is könnyedén meg-
teszi), amiket „élettelen absztrakci-
ók sokaságának” látott. A kesztyű 
számára egyenletes, duplán hajtott, 
kitüremkedésekkel rendelkező felü-
letet jelentett, amely tárolásra lehet 
alkalmas. Képtelen volt a valósággal 
társítani a matematikai módon meg-
határozható látottakat. Jó példa erre 
a virág esete, mikor a ‚tárgy’ definiá-
lása során az alábbi puhatolózásnak 
lehetett Dr. Oliver Sacks a fültanúja:

„– Körülbelül húsz centiméter hosz-
szú – állapította meg Dr. P. – Kürtösen 
csavart forma, egyenes, zöld toldalékkal.

– Helyes – feleltem bátorítóan. – És maga  
szerint mi lehet ez, Dr. P.?

– Nem könnyű megmondani – 
zavartnak látszott. – Nincs meg benne a 
Platón-féle téridomok szimmetriája, bár 
elképzelhető, hogy saját, magasabb ren-
dű szimmetriával rendelkezik… Ez va- 
lószínűleg egy virág.

– Valószínűleg? – kérdeztem vissza.
– Valószínűleg – mondta újra.
– Szagolja meg – javasoltam. Kissé 

megrökönyödött, mintha arra kértem 
volna, hogy szagoljon meg egy magasabb 
rendű szimmetriát. De udvariasan ele-
get tett a kérésemnek, és orrához emelte 
a rózsát. Akkor hirtelen felélénkült.

– Csodálatos! – kiáltotta – Egy korai 
rózsa. Micsoda mennyei illat!”

A kulcsjellemzők és sematikus 
kapcsolatok alapján felépített világ-
ban Dr. P.-nek nem volt vizuális énje 
sem. A stilizált képeket könnyedén 
felismerte, ahogyan akár Winston 
Churchill-t szivarjáról, vagy testvérét 
rendezetlen fogsoráról és jellegzetes 
fejformájáról, de az élőlények arcvo-
násai már nem jelentettek számára 
személyiséget, de még külső megje-
lenést sem. A filmekben látott színé-
szeknek nem tudta megmondani a 
nemét, romantikus jelenetek viharos 
érzelemvilága számára vonalakban, 
és más geometriai formákban jelentek 
meg. A betegség előrehaladtában a 
festőnek is tehetséges férfi alkotásain 
megfigyelhetőek voltak a kórtörténet 
fokozatai. A természethű ábrázolás-
tól a kubizmusig, majd a látszólag 
jelentésnélküli vonalakig és festékpa-
cákig fejlődött művészi teljesítménye. 
Látásélessége és az általános intellek-
tusa sértetlen maradt annak ellenére, 
hogy az alapvető mechanizmusokat, 
mint evés, felöltözés, csupán belső 
zenéjének irányításával volt képes 
megtenni, ha valami félbeszakította, 
ledermedt, és nem tudott mit kezde-
ni ruhadarabjaival, vagy az asztalon 
sorakozó süteményekkel. Képi látá-
sát furcsa módon elveszítette, míg 
muzikalitását tökéletesen megőrizte. 
Dr. P. nem volt tudatában annak, mit 
veszített, sőt annak sem, hogy elve-
szített valamit, bár az ebből adódó 
furcsa szituációk még mulattatták is 
olykor. Dr. Oliver Sacks nem követte 
nyomon Dr. P. életének alakulását, 
és az egyetlen ‚gyógyszer’, amit felírt 

számára, a zene volt. Addig Dr. P éle-
tének egy részét ez töltötte ki, tehet-
séges énekes volt, és a zeneiskolában 
is megállta a helyét. Dr. Sacks szá-
mára nyilvánvalóvá vált, hogy nem 
megtűrt tanár, hanem rendkívüli sze-
mélyisége és zenei érzéke miatt volt 
elismert zeneiskolai oktató. Azt taná-
csolta, hogy a zene töltse ki ezentúl 
P. teljes életét. Különleges egymás-
ba fonódása volt ez Dr. P érzékeny, 
művész- és elgépiesedett énjének, 
amely a vizualitás hiányosságából 
fakadó absztrakt képek között olykor 
nehezen boldoguló férfit jellemezte. 
A prozopagnóziás betegekkel vég-
zett vizsgálatok bizonyították, hogy 
álmaikban sincsenek képek, illatok és 
hangok helyettesítik őket.

A jobb agyféltekés szindrómák a 
valóságtól való elszakadás különböző 
variációit foglalják magukba. A Dr. Oliver  
Sacks történeteinek szereplői iránt 
érzett tisztelet és varázslatos belső 
világuk egyaránt döbbentik meg és 
ejtik ámulatba az olvasót.

A világ leghíresebb neurológu-
sának egy olyan alkotása ez, amely 
utat tör az emberi elme megismeré-
séhez, új kutatási területeket indít-
ványozva, illetve felhívva a figyel-
münket az emberi agy lenyűgöző 
mechanizmusainak és anatómiájá-
nak behatóbb tanulmányozására, 
átfogóbb értelmezésére.

„Ami a betegséget illeti, nem 
arra érzünk késztetést, hogy 
azt kérdezzük, vajon meg 
tudnánk-e lenni nélküle?”

Tette fel a kérdést Nietzschével 
együtt Dr. Oliver Sacks, amerikai 
neurológus-pszichiáter 1983-ban 
kiadott könyvében. Nemrég tudta 
meg, hogy a 9 évvel azelőtt diag-
nosztizált szemmelanomája kiújult, 
és megtámadta a máját. A híres kuta-
tóorvosnak hónapjai vannak hátra, 
és egy, a Times-nak írt cikkében adott 
rövid összefoglalást a betegsége és 
a halála kapcsán benne megfogant 
gondolatokról My Own Life (A saját 
életem) címmel. „Nem tehetek úgy, 
mintha nem félnék. De a meghatározó 
érzésem a hála. Szerettem, és szeret-
tek, sokat kaptam, de cserébe adtam 
is, olvastam, utaztam, gondolkodtam, 
és írtam. Kapcsolatban voltam a világ-
gal: az író és közönsége kapcsolatá-
ban. Mindezeken túl pedig érző lény 
vagyok, egy gondolkodó állat, ezen a 
gyönyörű bolygón, és már önmagában 
ez hatalmas megtiszteltetés és kaland 
volt.”

Néma Judit

A sokarcú arcvakság – a világon egyedülálló kutatás hazánkban

A prozopagnóziának, vagy más néven arcvakságnak számos előidézője lehet, többek között a látással kapcso-
latos agyi területeken kiterjedt tumor vagy az ott zajló degeneratív folyamatok hatásaként jelentkezik. A betegség 
előrehaladtával a családtagok és önmagunk felismerése is gondot okoz vagy lehetetlenné válik. A prozopagnózia 
szót Joachim Bodamer német neurológus használta először 1947-ben, mikor két második világháborús katona esetét 
publikálta. Ez az agysérülés vagy idegrendszeri fertőzés következtében kialakult úgynevezett szerzett arcvakság, míg 
McConachie 1976-ban írt olyan esetről, amely előzetes agysérülés nélkül alakult ki. Az arcvakság nemtől és rassztól 
független, és a Föld lakosságának 2-2,5%-át érinti. A magas előfordulási arány miatt fontos előrelépés a prozopagnóziás 
betegek terápiás kezeléséhez szükséges kutatások kezdeményezése (többek között a BME-TTK Kognitív Tudományi 
Tanszéken is), amelyek magukba foglalják az idegrendszeri és pszichológiai háttér feltérképezését. Az eddig különböző 
technikákkal vizsgált eseteket heterogenitásuk miatt nem sikerült egységbe rendezni. A BME-n a világon elsőként 
kezdték el egy prozopagnóziás család (apa, anya, lány) vizsgálatát, amely hozzájárul az arcfelismeréses folyamatok 
genetikai hátterének megismeréséhez. Kutatásuk célja, hogy egyedülállóan nagy mintán megalkossanak egy spektrális-
arcfelismerési profilt, amelynek segítségével az arcvakság különböző típusait és az előrehaladottság stádiumait, annak 
súlyosságát összesítve tudják jellemezni, mindemellett a zavar genetikai eredetű jellegzetességeit is meg kívánták vizs-
gálni. Kutatásaik alátámasztják, hogy a prozopagnóziás betegek az arcfelismerési spektrum legalján helyezkednek el. 
Céljuk az egyedi teljesítmény-profil alapján kompenzációs stratégiák és fejlesztési eszközök kidolgozásának lehetővé 
tétele a zavar specifikus jegyeinek figyelembe vételével.

http://www.imdb.com/title/tt0099077
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A Móricz Zsigmond körtér elfeledett szeglete

Móricz Zsigmond körtér. Rohanó emberek, autók, villamosok, 
buszok, olcsó kajáldák, zajos csehók, bankok, boltok meg a fene 
tudja, még mi minden. A város egy nyüzsgő központja. Igen nehéz 
elképzelni, hogy innen szinte két lépésre a város egyik legcsende-
sebb zugába nyerhetünk bepillantást. Bár meg kell vallani, igencsak 
jól el van dugva a hely, de érdemes utánanézni!

Az iTee Café az utcán rohanó 
ember szemének szinte láthatatlan, 
nekem is csupán sokadszori alkalom-
mal keltette fel a figyelmemet, hogy 
jééé, nem csak a Bartók Béla úton érde-
mes kellemes beszélgetős helyek után 
nézni a Móricz környékén, hanem a 
Villányi út irányában is lehet keresgél-
ni. Szóval, van ez a Café, amely net-
kávézóként hirdeti magát, és a Wifi-
elérhetőség mindenütt jól látható. Nos, 
valljuk meg, ez a mai világban nem egy 
nagy kunszt, de például, hogy QR-kód 
alapján kedvezményesen tudsz rendel-
ni, ha van okostelefonod, az már egy 
fokkal izgalmasabb léptéket képvisel. 
Itt azonban érdemes egyből el is tenni a 
telefonokat, és az elénk táruló látvány-
nyal foglalkozni.

egyik remek élményt jelent. Az árai nem 
vészesek, a chillezősebb, nyugodtabb 
helyekért lelkesedőknek egyszer min-
denképp érdemes kipróbálni. Egy kan-
csó tea 740 forintba kerül, ez körülbelül 
4 pohárnyi nedűt jelent a gyakorlatban. 
Nagyon finom süteményeket is lehet 
találni, amelyek remek kiegészítőként 
csiklandozzák az ember ízlelőbimbó-
it. Persze nemcsak édességekkel van 
lehetőségünk kényeztetni magunkat, 
hanem szendvicsek is rendelkezésre áll-
nak étvágyunk csillapítására. 

Szerencsére itt is találhatunk külön 
mezítlábas-szőnyeges részt, tradicioná-
lis puffokkal, amelyek még hangulato-
sabbá teszik a teázás/kávézás élményét. 
Akinek ízlett a tea, és szeretné otthon is 
élvezni a nagyszerű ízeket, annak sem 
kell csüggednie, hiszen a teák megvá-
sárolhatóak, érdemes kérdezősködni 
ezzel kapcsolatban. Szerencse, hogy 
már itt is lehet bankkártyával fizetni. 
Figyelem! A hely remek randihely is 
egyben, hiszen különleges, és a belőle 
áradó hangulat nagy beszélgetéseket 
inspirálhat! Hogy hol is van pontosan? 
Indulj el a Móriczról a Villányi úton, és 
az első saroknál balra menj az utolsó 
lépcsőn lefelé! Ha arra jársz, és ráérsz, 
akkor érdemes egy pillantást vetni rá! 

Zikk

A kávézóba belépve azonnal ég és 
föld a különbség a kinti és a benti han-
gulat között. Olyan, mintha egy furcsán 
nyugalmas szigetre érnél a város zajá-
ból. Ebben sokat segít a berendezés is, 
hiszen ahogy elindulsz a lépcsőn lefelé, 
egy akvárium fogad. Leérve a kelle-
mes faburkolat, a medence az aszta-
lok között, és a csendes lágy háttérzene 
tovább erősíti az ember meggyőződé-
sét, itt bizony valami egészen izgalmas 
helyre lelt. Bár kávézóként van feltün-
tetve, a teakedvelők számára lesz igazi 
csemege, hiszen igazán különleges teák 
sorából van lehetősége mindenkinek 
válogatni. Érdemes a megszokott ízek 
helyett új aromavilággal rendelkező 
fajtákkal kísérletezgetni, hiszen gya-
korlatilag lehetetlen mellélőni, mind-

Mint a heringek
Defekt. Mikor máskor? Esik az 

eső, amúgy is fáradt vagyok, ráadá-
sul kések is, és a város másik végé-
be kell mennem futni. Defekt. Ezzel 
ugyan nem megyek el odáig – vagy 
nem marad energiám. Azt se tudom, 
mi lesz az edzés, de tutira fárasztó 
lesz, így meg aztán pláne, futhatok 
egyedül. És mellé még bkv-zhatok is. 
Ami azt illeti, talán leülhetek, és akkor 
pihenhetek egy kicsit. Időben rosszab-
bul jövök ki, de talán nem is kések 
olyan sokat.

Négyeshatos. Mennyit jártam én 
ezzel középiskolába! Aztán megkap-
tam a szép lila Peugeot-mat és a vil-
lamossínek közé csak akkor megyek, 
ha túl sok az ember a rakparton.  
Na mindegy, már úgyis elkéstem.

Rengeteg ismerős egyetemi 
arccal szálltam fel a már amúgy is 
zsúfolt villamosra. Talán négyesre, 
talán hatosra, igazából nekem mind-
egy volt, csak a Blaháig mentem.  
A sisakomat sem hoztam magammal, 
a kesztyűmet sem, már csak én tud-
tam, hogy nem közéjük tartozom – és 
hogy fázik a kezem. Csak hat megál-
ló. Annak idején is hat volt, akkor a 
végállomástól mentem a Harmincket-
tesekig, s a hídon mindig kinéztem 
az ablakon. A tradíció tradíció, meg 
aztán, mégis szép városunk van, ha 
innen nézzük.

Igazából, mire a gondolatmenet 
végére értem, már nem tudtam kizárni 
a fülledt, nedves, emberszagú tömeget 
körülöttem, amelybe egy sötéten mor-
gó hang vegyült:

„Mint a heringek!” Az emberek 
elhúzódtak a hangforrástól, nénik 
fennhangon háborodtak fel, fiatal fiúk 
fenyegetőztek, lányok susmorogtak, 
pedig igaza volt. Egy jól bepácolt, 
légmentesen lezárt, üveggel körülvett 
heringcsoport volt az a villamos.

A Blahán leszállva mély lélegzetet 
vettem, és a reggeli tekerés óta csu-
pa-sár esőnadrágomra, esőkabátomra, 
táskámra pillantva megállapítottam, 
hogy akárhogy is, de biciklivel kellett 
volna jönnöm.

Csíkosfejű Nádiposzáta

Tíz szerelmes dal
Egyszerre elbűvöl és megrémiszt, ha 

pedig behunyod a szemed, egy egészen 
más világban találod magad, a rideg 
valóság és az álmok mezsgyéjén. Ezt az 
élményt nyújtja a skandináv alternatív 
zene. Elég csak az izlandi Björkre vagy a 
svéd Fever Ray-re gondolni.

Előfordulhat azonban, hogy az 
olvasónak egyik név sem ismerős, ami 
nem is meglepő. Hangzásvilágukban 
ezek a dalok teljesen eltérnek azoktól, 
amelyeket a rádiók és a zenecsatornák 
idehaza játszanak. A könnyen szerethe-
tő slágerekhez szokott fül számára ez a 
különlegesség idegen: túl mély érzé-
sű, túl szokatlan hangszerelésű. Azok 
viszont, akiket képes megérinteni ez 
a világ, egy felejthetetlen képzeletbeli 
utazásban vehetnek részt. Tökéletes 
társ reggel a zsúfolt villamoson, egy 
kiránduláshoz az erdőben, a fantázi-
ánk szárnyalásakor egy történet meg-
írása közben vagy festéskor. Művészet 
a művészeknek: elgondolkodtat, feltölt 
és kikapcsol egyszerre.

Példának akár Susanne Sundført is 
felhozhattam volna, aki hazájában, Nor-
végiában elismert előadónak számít. 
Nagy ívű indie dalaiban mesterien vegyí-
ti az elektronikus és a klasszikus zenét. 
Legismertebb száma az M83-vel együtt 
készített Oblivion, amely az azonos című 
film (magyarul: Feledés) zenéje.

Dalai elsősorban a szerelemről szól-
nak, ez az idén februárban megjelent, 
hatodik albumára is igaz. Címe, a Ten 
Love Songs azonban megtévesztő lehet, 
sokkal inkább hallunk tíz okot arra, 
miért is fáj a szerelem. Ezeket az érzel-
meket különböző csomagolásban tár-
ja elénk, egyszer elektronikus, máskor 
pedig hangszeres kísérettel, de van, hogy 
egyszerre mindkettővel. Már az első dal 
megadja az egész album alaphangulatát, 

a Darlings az orgonával és a dalszöveggel 
egy temetésre emlékeztet. Az orgona a 
későbbi dalokban is meghatározó szere-
pet kap, miközben mi a párkapcsolatok 
legmélyebb bugyraiba merülünk.

A Darlings-on kívül még két dalt 
szeretnék kiemelni, amelyek rám a leg-
nagyobb hatással voltak. A Delirious volt 
az első dal, amely megjelent januárban 
az albumról, és amely által én először 
találkoztam az énekesnővel. Kezdetben 
furcsának találtam, végül mégis magába 
szippantott a tébolyult hangulat és vele 
együtt Susanne teljes művészete. A másik 
szám az ugyancsak rongyosra hallgatott 
Kamikaze, amelynek a címe már mindent 
elárul, és a szerelemre asszociálva külön-
leges képet fest elénk.

Ha valamennyire érzékenyek vagy-
tok az alternatív zenei műfajokra, ne 
habozzatok, bátran hallgassatok bele, 
akár ebbe az albumba, akár a művész-
nő más alkotásaiba. Nem garantálom, 
hogy egyből elnyeri a tetszéseteket, de 
ha ez mégis megtörténik, onnantól fog-
va nem ereszt majd titeket.

Letta

Ragyogj!
A zongorista, aki nem adta fel

A Ragyogj! című film a világhírű zongorista, David Helfgott 
életét mutatja be megtörtént események alapján, akinek mind gyer-
mekkorában, mind felnőttkorában komoly problémákkal kellett 
megküzdenie, de a zene mindig jelen volt az életében. Nem egy 
tipikus akciófilm, de mindenképpen ajánlott.

A film kezdetén 
egy igen zavart szemé-
lyiségű embert ismer-
hetünk meg,  akiről 
később kiderül, hogy 
David Helfgott idő-
sebb korában. Azért 
idősebb korában, mert 
David-et három külön-
böző időben is megis-
merhetjük, kisgyerek-
ként, tinédzserként és 
közben felnőttként is. 
A fiatalabb énjeit visz-
s z a e m l é k e z é s e k b e n 
mutatja be nekünk a rendező, a film 
nagy része inkább erre koncentrál.

David egy lengyel családban nőtt 
fel, apja nagyon szigorú volt vele, 
mindig azt akarta, hogy fia nyerjen 
a különböző versenyeken, már-már 
kényszeresen ezt várta el gyerme-
kétől, így ha nem így történt, akkor 
gondok voltak. Számomra egyébként 
a legérdekesebb karakter a filmben az 
apa, mert egyszerre szeretné, hogy a 
fia sikeres legyen, de közben marad-
jon otthon, ne hagyja el a családot, ne 
tanuljon senkitől, csak Őtőle.

David egy nap a fejébe veszi, 
hogy megtanulja, és idővel eljátsz-
sza Rachmanyinov 3. zongoraver-
senyét, de ezt apja nem tudja meg-
tanítani neki, így kénytelen elvinni 
egy zongoratanárhoz, aki a szárnyai 
alá veszi, és elkezdi oktatni a zsenit. 
Főszereplőnk egyhamar híres lesz, és 
megnyer egy pár versenyt is. Később 
egy ösztöndíjat kap a Királyi Zene-
akadémiára, ahova apja természete-
sen nem engedi el, de David mégis 
elmegy, így nagyszerű tanároktól 
tud tanulni, és egyik versenyén 
Rachmanyinov 3. zongoraversenyét 
játssza el, de a darab végén elájul, és 
úgy tűnik, hogy zenei karrierjének 
befellegzett.

Ha a filmből egyetlen egy részt 
kéne kiemelnem, akkor ez a zon-

gorajáték lenne, mert nagyszerűen 
hangolták össze a kameraállásokat a 
zene hangulatával, és a színészi játék 
is fantasztikus közben. Ez egyéb-
ként az egész filmre jellemző, nem 
használ sok betétdalt, pont annyit, 
amennyire szükség van, de azokat 
akkor, amikor kell. Ezek után az idő-
sebb David életét ismerhetjük meg, 
hogy hogyan élt a tragédia után, és 
milyen szerethető személyiség még 
a betegsége ellenére is.

Természetesen, mint minden 
filmből, ebből sem maradhatott ki a 
szerelem, de itt talán egy kicsit más-
fajta, mint amilyet megszokhattunk. 
A film 5 Golden Globe- és 7 Oscar-díj 
jelölést kapott, az idősebb David-et 
alakító Geoffrey Rush pedig a leg-
jobb férfi alakításért kapott Oscar- és 
Golden Globe-díjat.

David Helfgott azon ritka művé-
szekhez tartozik, akikről még életük-
ben filmet készítettek. Zongoraimá-
dóknak kötelező, de aki nem annyira 
rajong a komolyzenéért, annak is 
érdemes megnéznie, mert egy csodá-
latos film arról, hogy soha ne adjuk 
fel azt, amit igazán sze-
retünk csinálni.

Költő Enikő
SHINE (ausztrál életrajzi drái-
ma, 101 perc, 1996)
Pontszám: 9/10

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!

https://www.youtube.com/watch?v=1mkUp1V3ys0
https://www.youtube.com/watch?v=J2TdPVX3fl8
https://www.youtube.com/watch?v=J2TdPVX3fl8
https://www.youtube.com/watch?v=MdSB_PcBW3k
https://www.youtube.com/watch?v=EpykeGxba7M
http://www.imdb.com/title/tt0117631
mailto:foszerkeszto%40ttkhok.elte.hu?subject=N%C3%A9gyeshatos
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Nyereményjáték

Beküldési határidő: a megjelenéstől számított 
egy héten belül (következő hét szerda 23:59).
Kérlek, tartsátok ezt tiszteletben!
A nyertesek csokijaikat az Északi Hallgatói Iro-
dában (É 0.75) nyitvatartási időben vehetik át.
Nyertesnek az minősül, aki ebben a dobozban 
látta a nevét az újságban.

Heti nyerteseink

Basa Renáta
Szalai Eszter
Takács Kristóf

Vadregény
Musical összeolvadt mesékből

Mindenki ismeri Piroska és a farkas, Babszem Jankó, Aranyhaj 
és Hamupipőke történetét. Egyenként mindegyik szép és jó, happy 
enddel végződő mesécske. De mi van akkor, ha ezeket összefonjuk 
egy közös filmben, amiben ráadásul az ének dominál? Rob Marshall 
megmutatja nekünk.

A Grimm-testvérek történeteinek 
összevonásánál azonban nem egysze-
rűen arra kell gondolni, hogy a szálak 
egymás mellett békében folynak a saját 
medrükben. Épp ellenkezőleg. Ezt hasz-
nálta ki James Lapine és szerzőtársa, akik 
hagyták összekuszálódni a történeteket.

Itt jogosan tehetnénk fel a kérdést, 
hogy mégis milyen körülmények között 
találkozhatna Hamupipőke és Piroska 
vagy a Pékné és Babszem Jankó? A törté-
net egy bájos dallal kezdődik, amelyben 
minden szereplő beavat minket mind-
abba, mi szívük legnagyobb vágya.  
Hamupipőke nem vágyik másra, mint-
hogy elmehessen a herceg báljára, Bab-
szem Jankó pedig arra, hogy a tehene 
adjon egy kis tejet, míg a Péknek és nejé-
nek a gyermekáldás legfőbb vágyuk. 
A dalocska alatt elgondolkodtam, mi 
az, amire most, 22 éves koromban leg-
inkább vágyom, és rá kellett jönnöm, 
hogy nem tudnék egyszerűen egy 
dolgot kiemelni. Nem azért, mert már 
nem divat a bál, és mert nincs tehenem, 
hanem mert az élet nem ilyen egyszerű, 

és ahogy az ember szépen lassan, évről 
évre felcseperedik, ezt be kell látnia, és 
rá kell jönnie, hogy ha el szeretne vala-
mit érni az életben, azért bizony kemé-
nyen meg kell dolgozni. Most nemcsak 
a pénzre gondolok, hanem arra, hogy 
az álmaink megvalósításához nekünk 
kell cselekednünk, és ha csak otthon 
álmodozunk, akkor nem lépünk egyről 
a kettőre, míg ha kockáztatunk, akkor 
előbb-utóbb sikert érhetünk el.

Így cselekszik a Pék és a Pékné is, 
akik esélyt kapnak arra, hogy egy szép 
napon gyermeket ringathassanak a 
karjukban. Viszont keményen meg kell 
dolgozni az áldásért. Itt kapcsolódnak 
be a történetbe a többiek. Szükség van 
egy-egy személyes tárgyra mindőjüktől, 
hogy megtörjön a gyermektelenség átka. 
Azokat azonban nem könnyű megsze-
rezni, vagy éppenséggel megtartani.  
A házaspár szerelme és együttműködése 
minden akadályt legyőz, és a végén meg-
kapják, amire vágynak, ahogy Hamupi-
pőke, Babszem Jankó és Piroska is. Vagy 
mégsem?

Másfél óra után magam is úgy vél-
tem, hogy ebből a sztoriból már nem 
lehet többet kihozni, pedig de. És ami 
a folytatást illeti, lesz benne daliás her-
ceg, óriásasszony, pici sírás, de inkább 
sok nevetés, még több ének és egy 
tanulság, ami azt nyomatékosítja ben-
nünk, hogy ha mi, emberek összetarta-
nánk, akkor minden sokkal könnyebb 
lenne, még a legelveszettebbnek tűnő 
dolog is. Tanulság ide vagy oda, nem-
csak gyerekeknek érdemes megnézni a 
filmet, és bár nem mondom azt, hogy 
a közeljövőben még egyszer szánok rá 
az időmből, mert annyira lekötött, de 
hétvégi lustálkodás mellé kitűnő elfog-
laltság, pláne azoknak, akik szeretik 
Johnny Depp-et vagy Meryl Streep-et.

Bori
INTO THE WOODS (amerikai zenés film, 124 
perc, 2014)
Rendező: Rob Marshall
Forgatókönyvíró: James Lapine
Szereplők: Johnny Depp (Farkas), Meryl 
Streep (Boszorkány), James Corden (Pék), 
Emily Blunt (Pékné)
Pontszám: 5/10

Hart of Dixie
Előre bocsánatot kérek minden 

fiútól, amiért ezt a kifejezetten csajos 
sorozatot választottam erre a hétre.  
De hát nem tudok mit tenni, jómagam 
is leányzó vagyok, így ezek a sorozatok 
közelebb állnak a szívemhez. A Hart of 
Dixie nálunk is fut valamelyik csator-
nán, úgy tudom, Szívek doktora címmel, 
de senkinek sem ajánlom. A magyar 
szinkron elrontja az egészet, érdemes 
eredeti hanggal nézni, és nincs benne 
semmi amit az ember ne értene meg 
angolul, meg persze ott a felirat is.

A sorozat egy tündéri, édes, ame-
rikai, egészen pontosan alabamai 
kisvárosban, Bluebellben játszódik.  
Mindenki ismer mindenkit, ahogy 
az lenni szokott, természetesen a 
valóságtól teljesen elrugaszkodva.  

Megvan a kisboltos, a lányegylet, a she-
riff, és a polgármester sem hiányozhat. 
Ide csöppen a frissen diplomázott Zoe 
(Rachel Bilson játsza, akit többek között 
a Narancsvidék-ből ismerhettek), aki nem 
nyerte el a new york-i egyetem ösztöndí-
ját, így kénytelen más elfoglaltság után 
nézni és gyakorlatot szerezni közben.  
Természetesen megtetszik neki a város 
szépfiúja, aki történetesen a másik dok-
tor lányának vőlegénye. Rögtön két konf-

liktus, és még csak ekkor kezdődik a 
sorozat. Közben kacérkodik a lányok 
körében híres Wade-del, a rosszfiúval. 
Évadról évadra sikerül azonban belopnia 
magát a városlakók szívébe, olyannyira, 
hogy el se akarja hagyni a települést. 
Előbb-utóbb megtalálja a szerelem is, 
ami azonban elég sok akadályba ütkö-
zik. A harmadik évad alatt úgy tűnik, 
hogy annak a szálnak vége, de szerencsé-
re a negyedik évadra minden visszakerül 
a rendes kerékvágásba.

Ebben a kisvárosban mindig tör-
ténik valami, vagy ha mégsem, akkor 
rendeznek egy alapítási fesztivált, csak 
hogy elfoglalják magukat.

Azoknak a lányoknak ajánlom, 
akik szerették a Szívek szállodája-t.  
Ez pont olyan, csak kicsit még lányosabb, 
és hiányoznak belőle Lorelai poénjai.

Bori

Gyufeladat
Sziasztok! Az online Nyúzhoz igazodva, egy olyan feladványt 

hoztam nektek, amelyhez nincs másra szükségetek csak egy doboz 
gyufára (jó képzelőerővel még erre sem). Lentebb négy rejtvényt 
láthattok, amelyek közül legalább hármat kell helyesen megfejte-
netek, hogy bekerüljetek a nyertesek sorsolásába. A feladatok közt 
vannak könnyűek és nagyon elgondolkodtatók is, a felét talán 
ismerhetitek is. A feladványok lényege, hogy megadott számú 
mennyiségű gyufa áthelyezésével érjétek el azt az eredményt, 
amelyet a feladat megkövetel.

A megoldásaitok elküldhetitek akár szövegesen leírva vagy kép-
ként az e-mailhez csatolva.

Fetti
nyuzrejtveny@gmail.com

Kedves rejtvényfejtők!

Az elmúlt időszakban különösen törekedtünk arra, hogy az újságban szereplő feladványtípusok ne ismét-
lődjenek túl sűrűn. Nekünk az lenne a legegyszerűbb, ha minden héten ugyanazzal várnánk benneteket, de 
nem gondolom, hogy ez tényleg jó lenne. Vagy mégis? Most (ismét) lehetőséget szeretnék biztosítani nektek 
– sőt, szeretnélek felkérni benneteket! –, hogy elmondjátok, milyen rejtvényt fejtenétek szívesen a Nyúz hátsó 
traktusában. Sudoku? Hashi? Sherlock? Más logikai feladvány? Grafilogika? Wordoku? Hogy tetszik a heti 
gyufarejtvény? Mit hiányoltok a repertoárból? A változatossághoz ragaszkodnék, de mindenképp szeretném 
figyelembe venni a ti véleményeteket is. Írjatok bátran a fenti (rejtvényes) vagy a nevem alatt olvasható e-mail 
címre, esetleg keressetek fogadóórámon, nem harapok!

Saáry Ákos
foszerkeszto@ttkhok.elte.hu

Az alábbi képrejt-
vényben három 
gyufaszál áthelye-
zésével kell elérne-
tek, hogy 4 azonos 
méretekkel bíró 
háromszöget kap-
jatok.

Ebben a feladatban 
egyetlen gyufaszál 
arrébbrakásával 
kell úgy intéznetek, 
hogy a végered-
mény egy legyen.
[a képen egy római 
hetes látszik]

A képen egy ma- 
tematikai felad-
vány látszik. A fela- 
dat, hogy egy gyufa  
átrakásával körül-
belül egyenlő le- 
gyen a két oldal.
[azt a megoldást 
keressétek, ami a 
lehető legközelebb 
van az egyenlőség-
hez]

A képen egy kutya 
látható. A dolgotok 
annyi, hogy két szál 
áthelyezésével elér-
jétek, hogy a kutya 
a másik irányba 
nézzen. Kikötés, 
hogy a farka nem 
állhat más irányba!
[jelenleg balra néz]

http://www.imdb.com/title/tt2180411
mailto:nyuzrejtveny%40gmail.com?subject=Gyufeladat
mailto:foszerkeszto%40ttkhok.elte.hu?subject=Rejtv%C3%A9nyjavaslat
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