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Sziasztok!
Ezen a héten talán egy kicsit szétszórt 

leszek, bocsánat. Ja, mikor nem vagyok az...
Szóval lezárult a képviselőválasztás.  

Ezt a témát Kovács Fanni (Az ELTE TTK HÖK 
elnöke) úgy gondolom, elég alaposan kivesézi 
az ötödik oldalon található rövidke írásban, de 
azért úgy érzem, nekem is le kell írnom egy 
gondolatot: egyszerűen nem értem.

Ez így önmagában eléggé lóg a levegő-
ben, szóval picit bővebben kifejtem. Idén elő-
ször online adhattátok le szavazataitokat, ami 
– véleményem szerint – nagyban megkönnyíti 
a dolgot. Ennek ellenére kevesebben szavaz-
tak, mint az elmúlt években, amikor papíron 
kellett ezt megejteni. Miért? Miééért?

Ezen túllépve beszéljünk egy kicsit az 
újság jelenlegi helyzetéről is. Nem mehetünk 
el szó nélkül amellett, hogy hetek óta nem 
tarthattok a kezetekben papíros Nyúz-t és – ezt egyébként örömmel tapasztalom, bár 
egyáltalán nem vagyok szadista hogy olyasminek örüljek, ami valaki másnak rossz –  
egyre több embernek hiányzik. Többen is kerestetek, hogy van-e nyomtatott újság, 
mert az mégis más, mint az online görgetett, és ezzel jómagam is egyetértek.

Az elmúlt hetekben a szerkesztőség hatáskörén kívüli okok miatt nem jelen-
hettünk meg papíron (akit a részletek érdekelnek, nyugodtan írjon egy e-mailt és 
szívesen beszámolok mindenről), de remélhetőleg ennek a (kilátástalannak tűnő) 
korszaknak hamarosan vége: ha minden jól megy, jövő héten ismét nyomtatásban 
találkozhattok (szürkében) a képemmel (itt fönt – ennek biztos mindenki örül) és 
természetesen az újság többi részével is. A lapterv már megvan, a rejtvény készen 
áll (végre hozhatunk nektek grafilogikát), már csak a zöld jelzésre várunk, hogy 
nekiugorhassunk a munkának, és (jó)pár órával később leadhassuk a nyomdának 
az anyagot. Reméljük, addig nem változik semmi a tervekben...

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 és 12 óra között a 

Déli Haliban, hogy megbeszélhessük a részleteket!  
Szeretettel várlak!

Kémiai szerencse

Zihné Perényi Katalin, a Kémiai Intézet egyete-
mi adjunktusa Véletlenek a tudományban, szerencse a 

kémiában címmel tart előadást a Kémiai Intézet által 
szervezett Alkímia Ma című, középiskolásoknak szóló 

ismeretterjesztő sorozatban 2015. április 23-án a Lágy-
mányosi Campuson.

Ki ne ismerné Fleming és a penicillin történetét? Adott egy 
véletlen, valamint egy felkészült, kreatív ember, az ered-

mény egy világraszóló felfedezés. Ez a serendipity. A szó 
eredeti, tudományos értelmezése szerint azt jelenti, hogy 

egy szerencsés véletlennek vagy balesetnek, esetleg 
hibának köszönhetően, az eseményeket megfelelően 
értelmezve a kutatók egész mást fedeznek fel, mint 

amit szerettek volna. A kémia is számtalan ilyen 
példával szolgál: az előadó a teflon, a kiralitás, az érzés-

telenítés vagy a nejlon feltalálásáról beszél.
A 2007 óta futó sorozatban az ELTE TTK Kémiai Inté-

zetében tevékenykedő kutatók, oktatók és vendégek „a 
régiek megszállottságával” beszélnek az anyagról, a vegyé-

szetről, kémiai érdekességekről és újdonságokról. Az elsősor-
ban középiskolásoknak szóló ismeretterjesztő előadásokat 

látványos kísérletek és interaktív kvízjátékok színesítik. 
Időpont: 2015. április 23. 17:00

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

forrás: http://www.elte.hu

Mitől van a dolgoknak tömege?

2015. április 23-án Katz Sándor, az Elméleti Fizika 
Tanszék egyetemi tanára Mitől van a dolgoknak tömege? 
címmel tart előadást az ELTE Bolyai Kollégium Csütörtök 
Este sorozatában.
Az utóbbi évek egyik legnagyobb tudományos eredménye 
a Higgs-bozon felfedezése volt, a Higgs felelős az elemi 
részecskék tömegéért. A látható világegyetem tömegét azonban 
szinte kizárólag protonok és neutronok adják, melyek nem elemi 
részecskék. Ezek tömegének eredete jóval összetettebb, a Higgs 
csak egy kis részükért felelős. A részecskefizika standard modell-
jében szereplő mindhárom kölcsönhatás hozzájárul a tömeghez.  
Az előadás áttekinti ezeket a járulékokat, összehasonlítja nagyságukat 
és bemutatja az erre vonatkozó, a Science hasábjain megjelent legújabb 
tudományos eredményt: a neutron és proton tömegkülönbségének 
elméleti meghatározását.
Időpont: 2015. április 23. 18:15
Helyszín: ELTE Bolyai Kollégium (1117 Budapest, Nándorfejérvári 
út 13. 104-es előadó)

forrás: http://www.elte.hu

Európa-nap – felhívás

Az Antall József Tudásközpont (AJTK) a kelet-közép-euró-
pai térségre és a visegrádi régióra összpontosító Európa-
napot rendez 2015. május 7–8. között a Corvinuson.  
A második alkalommal megszervezett, angol nyel-
vű workshop ezúttal az európai fejlesztési politi-
ka ellentmondásos vonatkozásaival foglalkozik, 
aminek az ad aktualitást, hogy a Millenniumi 
Fejlesztési Célok határideje 2015-ben jár le.
A kurzusra tehetséges, az EU iránt érdeklődő 
hallgatók jelentkezését várják. Az érdeklő-
dők 2015. április 26-ig tudnak jelentkez-
ni önéletrajzuk és motivációs levelük 
elküldésével erre az e-mail címre.  
A jelentkezés elfogadása esetén az 
utazási és szállásköltségeket az 
AJTK fedezi.
Részletes kiírás
Programvázlat

forrás: http://www.elte.hu

Hatályba lépett az új szervezeti és működési rend

Az Egyetem legfőbb döntéshozó testülete, a Szenátus 2015. március 23-i 
ülésén döntött az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötetének, a 

Szervezeti és Működési Rendnek és III. kötetének, a Foglalkoztatási Követel-
ményrendszernek elfogadásáról, valamint az ehhez kapcsolódó egyéb szabályzat-

módosításokról. A szabályzat április 15-én lépett hatályba.
A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 2014. július 24. napjától vezette be a kancellár 

jogintézményét, ezzel összefüggésben a törvény kimondja, hogy a kancellár a megbí-
zását követő hatvan napon belül köteles javaslatot tenni a felsőoktatási intézmény 

szervezeti és működési szabályzatának módosítására.
Az új SzMSz előkészítését széleskörű egyetemi párbeszéd előzte meg, a január 

óta zajló konzultációt Scheuer Gyula, Egyetemünk kancellárja vezette, együtt-
működve Mezey Barnával, az Egyetem rektorával. A folyamatról a kancellár a 

Napi Gazdaság-nak adott interjújában így fogalmazott: „Gyakorlatilag zökkenő-
mentesen sikerült kialakítanunk a rektori és a kancellári munkamegosztás kereteit. 

Hálás lehetek a fogadtatásért: mind a felső-, mind a középvezetés nyitottságról 
tett tanúbizonyságot.” A dokumentum szövegéhez több száz módosító 

javaslatot és észrevételt fogadtak be. Februártól a Rektori Vezetői Érte-
kezlet, az Egyetemvezetői Értekezlet, a Rektori Tanácsadó Testület 

és a Dékáni Disputa is számos alkalommal tárgyalta a tervezetet. 
A módosításokhoz műhelymunkák is kapcsolódtak, amelyeken 

a kari vezetők, a gazdasági, az informatikai, az oktatási és 
tanulmányi, a műszaki és üzemeltetési, a pályázati, a kollé-

giumi és könyvtári területért felelős vezetők és a hallgatói 
önkormányzatok fogalmazták meg javaslataikat. Március 

10-től került a kari tanácsok elé a tervezet: a végleges 
dokumentumot március 23-án fogadta el az Egyetem 

Szenátusa. A Szenátus határozata rögzíti azt is, hogy 
az egyetemi szervezet működését meghatározó 

dokumentumot egy éven belül felülvizsgálják.
Az új SzMSz itt elérhető.

forrás: http://www.elte.hu

Második lett az IK csapata a Hajós György
Matematikai Versenyen

Gödöllőn a Szent István Egyetemen rendezték  
2015. április 1–3. között a 37. Hajós György Matemati-
kai Versenyt, ahol műszaki-informatikai karok csapatai 
indulhattak. A mintegy 30 csapat és kb. 110 fő részvételével 
megrendezett versenyen az ELTE Informatikai Kar csapata is 
indult és szép sikereket ért el.
Az egyéni versenyben Telekes Márton 2. helyezést, Sipos 
Ágoston 11. helyezést, Fonyó Viktória 14. helyezést, Bálint 
Csaba pedig 15. helyezést ért el. Az ELTE IK csapata pedig 
ezzel – a legjobb 3 versenyző pontszámát összeadva – a II. helyen 
végzett a BME VIK csapata mögött. A szoros versenyben a VIK 
214 pontot, az IK 207 pontot szerzett, a harmadik a Corvinus 
csapata lett 176 ponttal. A csapat felkészítő tanárai Filipp 
Zoltán és Németh Zsolt voltak.
Gratulálunk!

forrás: http://www.elte.hu
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Hallgatói közélet Hallgatói közélet4 5Képviselőválasztás 2015 –Végeredmény
A Nemzeti Felsőoktatási törvény és az ELTE TTK HÖK Alapszabály 52. § rendelkezése szerint a 

választás a teljesidejű nappali képzésben résztvevők legalább 25%-ának részvétele esetén érvényes.  
A Választási Bizottság megállapította, hogy a választás érvényes, hiszen ez az arány idén 27,09%.  
A szavazatok összesítése után a következő eredmény alakult ki:

BIOLÓGIA szakterület választási csoport 
(3 jelölt)

Beérkezett szavazatok száma: 186 (21,55%)
Képviselőnek megválasztva:

Név Szavazat Százalék
Nagy Anikó Zsuzsanna 124 66,67%
Fetter Dávid 103 55,38%
Németh László 35 18,82%

FIZIKA szakterület választási csoport 
(8 jelölt)

Beérkezett szavazatok száma: 107 (30,40%)
Képviselőnek megválasztva:

Név Szavazat Százalék
Hegedüs Dávid 73 68,22%
Mikós-Kovács Janka 57 53,27%
Rádl Attila 52 48,60%
Berekméri Evelin 51 47,66%

A kiosztandó helyek egyikén került be:

Név Szavazat Százalék
Pálma Péter 47 43,93%
Német Anikó 32 29,91%

Póttagnak megválasztva:

Név Szavazat Százalék
Horváth Benedek 23 21,50%
Udvarnoki Zoltán András 19 17,76%

FÖLDRAJZ ÉS FÖLDTUDOMÁNYI szakterület 
választási csoport (15 jelölt)

Beérkezett szavazatok száma: 276 (25,37%)
Képviselőnek megválasztva:

Név Szavazat Százalék
Réthy Miklós András 166 60,14%
Böröndi Dávid 147 53,26%
Répási Róbert 131 47,46%
Lukács Károly 102 36,96%
Sipos Fanni 101 36,59%
Horváth Maximilián 97 35,14%
Vizi Zsófia Julianna 96 34,78%
Gera Anna 93 33,70%
Juhász Tilla 92 33,33%
Varga Fanni 80 28,99%

A kiosztandó helyek egyikén került be:

Név Szavazat Százalék
Muliter Ádám 66 23,91%

Póttagnak megválasztva:

Név Szavazat Százalék
Győrödi Lajos 63 22,83%
Villei-Pribék András Gábor 62 22,46%
Magyar Zoltán 58 21,01%
Törzsök Tamás Krisztián 57 20,65%

KÉMIA szakterület választási csoport 
(6 jelölt)

Beérkezett szavazatok száma: 188 (37,08%)
Képviselőnek megválasztva:

Név Szavazat Százalék
Balogh Dániel 142 75,53%
Török Mátyás 127 67,55%
Borbély Eliza 98 52,13%
Vajda Levente 96 51,06%
Pfarcz Gábor 60 31,91%

A kiosztandó helyek egyikén került be:

Név Szavazat Százalék
Ferentzi Kristóf 44 23,40%

KÖRNYEZETTUDOMÁNYI szakterület 
választási csoport (3 jelölt)

Beérkezett szavazatok száma: 60 (22,47%)
Képviselőnek megválasztva:

Név Szavazat Százalék
Koczur Szilvia 49 81,67%
Pánczél Balázs 33 55,00%
Nyeste László Pál 23 38,33%

MATEMATIKA szakterület választási  
csoport (6 jelölt)
Beérkezett szavazatok száma: 168 (27,14%)
Képviselőnek megválasztva:

Név Szavazat Százalék
Fáki Anna 129 76,79%
Horváth Luca 126 75,00%
Kiss Tibor 72 42,86%
Sárosdi Zsombor 71 42,26%
Seres Ákos 54 32,14%
Szabó Bence 47 27,98%

TANÁRKÉPZÉSI szakterület választási 
csoport (10 jelölt)
Beérkezett szavazatok száma: 169 (29,96%)
Képviselőnek megválasztva:

Név Szavazat Százalék
Sudár Mariann 92 54,44%
Nagy Anett 81 47,93%
Maszlag Szilvia 69 40,83%
File Ágnes 67 39,64%
Lukács Márton 67 39,64%

A kiosztandó helyek egyikén került be:
Név Szavazat Százalék

Katona Richárd 51 30,18%
Pintér Kornélia 46 27,22%

Póttagnak megválasztva:
Név Szavazat Százalék

Dömötör Dominika 43 25,44%
Józsa Kornél 38 22,49%

A póttagsághoz szükséges szavazati arányt (15%) nem érte el:
Név Szavazat Százalék

Pintér Trudy 23 13,61%

A választások margójára
A Választási Bizottság feladata az 

idei, 2015-ös választásokon a TTK HÖK 
új alapszabálya szerint több új ponttal 
bővült. Először került lebonyolításra 
ugyanis a közvetlen elnökválasztás az 
ELTE HÖK történetében párhuzamo-
san négy karon.

Ami végül kisebb fennakadásra 
adott okot, hogy a választások alatt nem, 
és azóta sem teljesen tisztázott, hogy a 
passzív hallgatók rendelkeznek-e szava-
zati joggal. Először csak az aktív hallga-
tók kapták meg a szavazati űrlapokat a 
szakuknak megfelelő képviselőjelöltek-
kel, hogy éljenek a szavazati jogukkal, 
majd egy héttel később végül a passzív 
hallgatókhoz is sikerült eljuttatni a sze-
mélyre szabott űrlapokat.

Bizonyára olvastátok, hogy a kép-
viselő-választási arányok végül milyen 
alacsonyak lettek. Az elmúlt három 
választáshoz képest az idein volt a leg-
alacsonyabb a részvételi arány. Kissé 
értetlenül állunk a helyzet előtt, hiszen 
eddig a legtöbbször elhangzott érv a 
szavazás ellen a „nincs nekem erre 
időm” mondat volt. Most kényelme-
sebbé és pár másodperc alatt elérhetővé 
tettük a felületet, mégsem történt előre-
lépés. Sok kifogást találhatnánk, hogy 
végül miért is történik ez.

Talán senki nem használja a Neptun-
ban megadott e-mail címét. Személyes 
véleményem szerint ez igencsak meg-
gondolatlan dolog, hiszen oda érkeznek 
a kurzus mailek, értesítések kivetésekről, 
tárgy- és vizsgameghirdetésekről, jegy-
beírásról és a többi. Illetve a Hallgatói 
Követelményrendszerben leírtaknak 
is ellentmond ez a cselekedet. Talán 
nem talált megfelelt jelöltet. Szerintem 
ez viszont egyáltalán nem probléma.  
Ha nem találok megfelelő jelöltet, üresen 
adom le a szavazati űrlapom, ezzel is élve a 
véleménynyilvánítási és szavazati jogom-
mal. Talán nem hallott róla. Bevallom, a 
kampány lehetett volna erősebb. Viszont 
nagyon furcsának találtam, hogy a határ-
idő előtt egy nappal többen nem tudták, 
hogy elektronikus szavazási rendszerre 
álltunk át. A TTK HÖK kommunikáció-
ján folyamatosan igyekszünk javítani, így 
is a rendelkezésünkre álló összes felületen 
megosztottuk, többen kerestünk szemé-
lyesen is kapcsolatot veletek. Talán utálja 
a „hökösöket”. Ez az a sztereotípia, ami-
vel sajnos nem tudunk mit kezdeni. Több 
fórumon kommunikáltunk már minden 
elképzelhető anyagot. A TTK HÖK tiszt-
ségviselőinek beszámolói nyilvánosak, 
az ülések meghívói szintén, és bármely 
TTK-s hallgató részt vehet rajtuk. A szer-

vezet költségvetése nyilvános, az ösztön-
díjak felosztásáról minden félév végén 
beszámoló készül, ami szintén megjele-
nik a Nyúz hasábjain is. Talán egyszerűen 
ennyire érdektelen a szavazó. Ez sajnos 
egy általános betegsége generációnknak.  
A fiatalságot nem érdeklik a közügyek, 
kivonják magukat a társadalmat érintő 
problémákból. Hagyják, hogy döntsenek 
a fejük felett. Ez talán a legnagyobb hiba, 
amit elkövethet valaki. Folyamatosan 
kérjük, mondjátok el a véleményeteket, 
nyilván nekünk sem jó, ha nem kapunk 
visszajelzést. Hiszen ez a fejlődés alapvető 
momentuma, belülről mi más hibákat 
látunk, és hiába lépünk egyet hátra, akkor 
sem látjuk a teljes spektrumot.

Végül minden rendben záródott. 
A NFTV-ben meghatározott 25%-os 
küszöböt sikerül elérni a képviselővá-
lasztás alkalmával, csúfosan alacsony 
részvétellel. Ezzel, a TTK HÖK összes 
képviselője és tisztségviselője nevében 
beszélhetek, nem vagyunk elégedettek. 
Reméljük, ez a köz- és egyetemi ügyek 
iránti apátia a közeljövőben eltűnik. 
Ennek érdekében lépéseket is kell tennie 
a TTK HÖK-nek, több hallgatói fórum-
mal, célzottabb kommunikációval.

Kovács Fanni
elnök

ELTE TTK HÖK
elnok@ttkhok.elte.hu

mailto:elnok%40ttkhok.elte.hu?subject=
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Hallgatói közélet Sport6 7Egy hete nincs TO
Beszámoló az ELTE TTK Kari  
Tanácsának január 15-i üléséről

Április 15-én a Kari Tanács nyolc napirendi pontos ülésén beje-
lentésre került többek között, hogy szerda óta nincs TO. A cikkben 
fontos, mindenkit érintő várható változásokról is olvashattok.

Első napirendi pontban a Tanács 
az Ügyrendi Bizottságba helyettesí-
tő elnöknek Jakovác Antal egyetemi 
docenst, míg hallgatói tag-
nak Lukács Károlyt fogadta 
el dékáni előterjesztésre.

Következő pontként a 
személyi kérdések követ-
keztek. Kocsis Bence György 
adjunktusi kinevezését az 
Atomfizikai Tanszékre, vala-
mint Gémes Margit (Mate-
matikai Intézet Analízis 
Tanszék) részére a mester-
tanári cím adományozását 21 igen,  
0 nem, 0 tartózkodó és 1 érvénytelen 
szavazattal támogatták.

A napirend negyedik elemeként 
Dékán úr a Kar Tudományos Diák-
köri Tanácsának javaslatára Schlett 
Katalin egyetemi docens (Élettani 
és Neurobiológiai Tanszék) és Jáno-
si Imre egyetemi tanár (Komplex 
Rendszerek Fizikája Tanszék) részére 
a TDK szervezői és az egyetemi tehet-
séggondozásban elért eredményei 
alapján az ELTE TTK „TDK érem” 
adományozását javasolta, amely elő-
terjesztésre a testület szintén 21 igen, 
0 nem, 0 tartózkodó és 1 érvénytelen 
szavazatot adott.

Kovács Fanni HÖK elnök előter-
jesztésében a Hallgatói Önkormányzat 
2015-ben a Kar Kiváló Oktatója címre 
Tóth Gergely egyetemi docenst (Kémi-
ai Intézet) és Venekei István egyetemi 
docenst (Biológiai Intézet) javasolta.

Dr. Horváth Erzsébet oktatási 
dékánhelyettes előterjesztésére a Kar 
tanácsa 47 hallgatónak adományozta a 
„Kar Kiváló Hallgatója” címet.

Hetedik napirendi  pontban 
a Tanács egyhangúlag támogatta 
tudományos főmunkatársi pályázat 
kiírását a Biológiai Intézet Biokémiai 
Tanszékére.

A bejelentések előtt, utolsó napi-
rendi pontban 30 órás tanár-tovább-
képző tanfolyamok indításáról dön-
tött a testület.

Dékán úr elsőként a Corvinusszal 
közösen indításra kerülő Biztosítási 
és pénzügyi matematika mesterszak 

sikeres akkreditációjáról 
számolt be. Ezt követően a 
karunkon és egyetemünkön 
beállt adminisztrációs válto-
zásokat ismertette. Szerdá-
val megszűnt a Tanulmányi 
Osztály, a Dékáni Titkárság 
és számos egyéb szervezeti 
egység. Ezen megszűnések 
oka a szerdával hatályba 
lépett új SzMR, azaz Szerve-

zeti és Működési Rend. A közelmúlt 
szabályzatmódosításait a Kancellár 
érkezése indokolta. A Tanulmányi Osz-
tály helyét átvevő Tanulmányi Hivatal 
nemcsak nevében más, de bizonyos 
kérdésekben nem a Dékán bír fölötte 
utasítási jogkörrel, hanem az Oktatási 
Főigazgatóságon keresztül a Kancel-
lár. A különböző osztályok és hivata-
lok vezetésére a közeljövőben írnak 
ki pályázatot, míg a nevében megúj-
hodott Tanulmányi Hivatal ideigle-
nes vezetője Török Gabriella maradt.  
A kettős felügyelet kialakításának célja 
egyfelől az irodák függetlenítése a kari 
vezetéstől anyagi tekintetben – bár az 
még nem világos, hogy a működési 
költségük kari vagy egyéb költségveté-
si keretből valósul-e meg –, másfelől az 
egyetemi szintű uniformalizálás (puszr-
tán akár az elnevezésben is) megköny-
nyítheti a több karon is tanuló, vagy 
még osztott tanári képzésben résztvevő 
hallgatók életét. Az ügyintézés gyakor-
lata egyelőre a régi, az átalakítás foko-
zatos lesz, de éppen ezért fontos, hogy 
folyamatosan tájékozódjatok a változá-
sokról, vagy kérdéseitekkel keressétek 
a szakterületi képviselőiteket!

A Nyúz-ban bővebben olvashattok az 
újonnan megválasztott képviselőitekről 
is! Ne felejtsétek el, az elnökjelöltre még 
mindig leadhatjátok szavazataitokat.

Lukács Károly
Kari Tanács hallgatói tag

ELTE TTK HÖK

Fontos információ
Az alábbiakban foglaltuk össze az 

oklevél- és nyelvvizsga-megszerzési 
kötelezettséggel és az ez alóli mentes-
séggel kapcsolatos tudnivalókat.

Az első, nagyobb számban érintett 
évfolyam a 2012-ben kezdett 4 féléves 
mesterképzéseseké, akik idén szembe-
sülhetnek a határidő közeledtével.

A kérelem feltételei  
a következők:

– A mentességhez felnőttképzé-
si jogviszony szükséges, ami a gya-
korlatban azt jelenti, hogy a nyelvi 
tanulmányokat akkreditált nyelvis-
kolában kell folytatni. A törvény sze-
rint minden hivatalos nyelviskolának 
rendelkeznie kell akkreditációval, de 
hasznos, ha az érintett hallgató erre a 
nyelvi tanulmányok megkezdése előtt 
rákérdez.

– A kérelmet az Oktatási Hivatal 
részére kell benyújtani az alábbi pos-
tacímre:

Oktatási Hivatal
Felsőoktatási Főosztály
1055 Budapest
Szalay utca 10-14.

– A kérelem postára adásának 
határideje a fenti esetben:

2015. augusztus 31.;

– A kérelemhez 3000 Ft illetékbé-
lyeg csatolása szükséges, amelyet a 
postán lehet megvásárolni;

– A kérelemhez csatolni kell igazo-
lásként a nyelviskolával kötött felnőtt-
képzési szerződés másolatát;

– A mentesség maximum két alka-
lommal, összesen legfeljebb 2 évre 
adható.

A kérelemhez mintaként elkészí-
tettük a formanyomtatványt, amelyet 
a http://ttkhok.elte.hu/nyelvvizsgakerelem 
oldalról tudtok letölteni.

Üdvözlettel:
Vámosi Péter

HÖOK Elnökségi tag
vamosi.peter@hook.hu

#CsakASport
5vös5, triatlon, futball

Idén is lesz 5vös 5km futóverseny – 2015. 05. 05. 17:05-től jöhetsz 
szurkolni vagy futni! Természetesen előtte és utána is lesznek jobbnál 
jobb programok. Továbbra is vár triatlonozni, úszni, kerékpározni és 
futni az ELTE-BEAC Polythlon Triatlon Klub! Fergeteges élmény, sok 
edzéslehetőség baráti áron! Élménybeszámoló a Fiziqs Fociról.

5vös 5km
2015. 05. 05-én ismét eljön a Nagy 

Nap, azaz az ELTE TTK, valamint az 
ELTE legtöbb hallgatót megmozga-
tó sporteseménye, az ELTE 5vös 5km!  
Szeretettel várunk minden futni 
vágyót, őrült futómániást, hobbikoco-
gót és azokat is, akik csak a haverok és 
az élmény kedvéért teljesítik évről évre 
az öt kilométeres távot. Természetesen 
szeretnénk, ha minél többen eljönnétek 
szurkolni is, hiszen futóknak a célegye-
nesbeli biztatás olyan, mint amikor a 
ZH végső perceiben jut eszedbe az 
utolsó kérdésre a helyes válasz. Sőt!  
Verseny után is megéri ott maradni, 
hiszen a programba régóta beépített 
élőképpel ismét jelentkezünk – kreatív 
ötleteket a sportbiz@ttkhok.elte.hu e-mail 
címre küldhettek – de visszahozzuk a 
tavaly elmaradt kerekasztal-beszélge-
tést is, amelyre idén neves paraspor-
tolók érkeznek – infók a honlapon  
(http://eotvos5.elte.hu) és Facebookon 
(http://facebook.com/5vos5km).

Triatlon
A 2007-ben újraalapított ELTE-

BEAC Polythlon Triatlon Klub vár 
minden mozgást szerető gyereket, 
fiatalt és öreget, hallgatót, oktatót, 
dolgozót, barátot, barátnőt és isme-
rőst; a cél, legyünk minél többen!  
Mit kínálunk? Jó, összeszokott 
edzői gárdát – futás, kerékpár, úszás, 
valamint triatlon sportágakban (télen 
még sífutunk is!) –, egy nagy, szere-
tő csapatot, jó hangulatú, rendszeres 
edzéslehetőséget mind a három sport-
ágban, valamint erősítést.

A klubtagság havidíja 800 forint, 
ehhez egy fehér, a csapat címerével 
ellátott technikai póló is jár. Min-
den jellegű edzés – az úszáson kívül 
– 250 forint per alkalom, ez a tag-
ságon felül fizetendő. Az edzések 
jó része a Lágymányosi Campus 
mögött található BEAC Bogdánfy 
úti sporttelepén zajlik – kerékpáros 

edzéseink jó része is innen indul –, 
ezek alól egyelőre az úszás a kivétel, 
ami jelenleg a margitszigeti Hajós 
Alfréd Nemzeti Sportuszodában van 
megtartva. Nagyon szeretnénk, ha a 
Tüskecsarnokban is tudnák pályát 
szerezni, azonban ehhez Ti is kel-
letek, hiszen minél többen vagy-
tok, annál nagyobb valószínűséggel 
kapunk pályát!

Sőt! Amennyiben nagyon elszánt 
vagy, versenyekre is jöhetsz velünk, 
melyekre csapatostul szoktunk járni, 
szintén nagyon jó hangulatot teremt-
ve mindenkinek, de saját magunk-
nak biztosan. Mindenféle és fajta 
versenyre eljárunk, legyen az amatőr 
kerékpár kupasorozat, utcai vagy 
terepfutó verseny, duatlon, aquatlon 
vagy triatlon.

Szóval gyere és csatlakozz! Várunk!

Fiziqs Foci
Egyre szélesebb körben terjed 

el egyesületünk (BEAC – Budapesti 
Egyetemi Atlétikai Club) sportpályá-
zata! A Magyar Fizikushallgatók Egye-
sülete ELTE Helyi Bizottságának tagjai 
a hétköznapokból kiszakadva idén is 
egy kellemes, sportos napot tölthettek 
együtt a Fiziqs Foci keretein belül.  
A folytatásban közös beszámolójukat 
olvashatjátok:

„Az ELTE KCSSK kollégiumának 
pályáján megtartott Fiziqs Foci ismétel-
ten nagy sikert aratott. A rendezvényt 
– immár hagyományosan – a Magyar 

Fizikushallgatók Egyesülete ELTE 
Helyi Bizottságának tagjai bonyolítot-
ták le. Kétféle módon lehetett jelentkez-
ni: csapatként és magányos farkasként.  
Ez utóbbira azért volt szükség, hogy 
az is játszhasson, akinek nincs csapata. 
5 csapat jelentkezett, illetve a magá-
nyos farkasként jelentkezőkből még 
egy csapatot szerveztünk a helyszínen.  
Így volt tisztán oktatókból, felsőévesek-
ből és gólyákból álló csapat is. A csa-
patok és magányos jelentkezők mellett 
természetesen nézők is jöttek a ren-
dezvényre, akik a hangulatért feleltek.  
A meccseket a csapatok 4+1 felállásban 
játszották. A 6 csapat összesen 15 mecs-
csen vett részt, mindenki játszott min-
denkivel, a mérkőzések 2×13 percesek 
voltak. A kezdőmeccset a Majd később 
(oktatói csapat) és a Sütő csapat játszot-
ta, zárásként a Sütő és a Randomcsapat 
(akiket a helyszínen állítottunk össze) 
küzdelmét tekinthettük meg. Elég meccs 
volt ahhoz, hogy a számunkra megkapott 
8 órát (12:00-20:00) teljesen kihasz-
nálhassuk. A meccsek közben kötetlen 
beszélgetések zajlottak, az éhes focisták 
zsíros kenyeret ehettek, és egy kis fröccs 
is fogyott a nap folyamán.

A nyertes csapat idén is a veret-
len tanári csapat, a Majd később volt, 
akik 15 ponttal vezették a tabellát.  
A BEAC pályázatának köszönhetően a 

nyertes csapat kupát kapott, illet-
ve az EHB részéről minden csapat-
tag saját személyre szóló oklevelet.  
A második és harmadik helyezett csa-
pat tagjai szintén névre szóló okle-
velet, a többi csapat csapatonként 
egy-egy oklevelet kapott.

Az egész programról elmondha-
tó, hogy jó hangulatban telt. Külön 
kiemelném a rengeteg lelkes és spor-
tos oktatót, akik megtiszteltek minket 
jelenlétükkel, és láthatóan jól érezték 
magukat.
A nagyszámú érdeklődőre való 

tekintettel szeretnénk fenntartani ezt a 
rendezvényt mint rendszeresített EHB 
program, és ennek megfelelően min-
den félévben megtartani, hiszen ez egy 
remek alkalom arra, hogy mind tanár, 
mind diák kikapcsolódhasson a fizikusok 
körében, és közben sportoljanak is. Véle-
ményem szerint az ilyen alkalmak remek 
példát szolgáltatnak arra, hogyan lehet 
fejleszteni a tanár-diák kapcsolatot.“

Székely Gellért
Sportbiztos

ELTE TTK HÖK
sportbiz@ttkhok.elte.hu

http://ttkhok.elte.hu/nyelvvizsgakerelem
mailto:vamosi.peter%40hook.hu?subject=
mailto:sportbiz%40ttkhok.elte.hu?subject=
http://eotvos5.elte.hu
http://facebook.com/5vos5km
mailto:sportbiz%40ttkhok.elte.hu?subject=


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!

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

Az érzékek játéka
Szinesztézia, az életre kelt költői eszköz
10. oldal

Fizikushallgatók és egy 
részecskegyorsító
Interjú Vámi Tamással
6–7. oldal

Meditáció
Jógázz a jobb jegyért!
11. oldal

TétékásNyúz
L. félévfolyam 9. szám 2015. április 15. web: http://issuu.com/tetekas_nyuz

Meghívó
Mezei Éva

kézműves iparművész és

Pálinkás Mariann
képzőművész

Szín, forma, fény
című kiállásának megnyitójára.

A kiállítást megnyitja:

Dr Hudecz Ferenc
egyetemi tanár

Időpont: 2015 április 30. csütörtök, 15:00

Helyszín: TTK Kari Könyvtár Kémiai szakgyűjtemény

http://ttkhok.elte.hu/tisztsegviselok
http://ttkhok.elte.hu/palyazat
mailto:foszerkeszto%40ttkhok.elte.hu?subject=Jelentkez%C3%A9s%20szerkeszt%C5%91nek
http://tortura.elte.hu
http://beacnoifoci.webnode.hu
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Tudósítás Tudósítás10 11Miért élünk hierarchiában?
Élőadás – Vicsek Tamás

Vicsek Tamás a Lomonoszov Egyetemen végzett fizikusként. 
Ma az MTA rendes tagja, a Biológiai Fizika Tanszék alapítója, 
Széchenyi-díjas kutató. A fizika különböző területein és határte-
rületein alkotott, a pánik-mozgás ugyanúgy fűzhető a nevéhez, 
mint a galambok hierarchikus repülése, amelyről az április 15-i 
Élőadáson volt szó.

A hierarchia alapvető része a 
világnak: az atomok, szervek, egye-
dek is egyfajta hierarchi-
át alkotnak; az egyetem 
is hierarchikus, ahogy az 
állam is. Talán nem vélet-
len, hisz kutatások kimu-
tatták, hogy a hierarchia 
jobban teljesít játékelmé-
leti modellekben, vagyis 
kevesebb ráfordítással 
több hasznot képesek 
hajtani a hierarchikus 
csoportok a nem hierar-
chikusakhoz képest. Sok 
típusa van, de nem min-
den hierarchikus. Vagy 
mégis? A fizikus szereti az univer-
zalitást, szeret közös vonást találni 
különböző rendszerekben – tudhat-
tuk meg Tamástól. Ez halmozottan 
igaz a hálózatkutatóra is. De lehet,  
hogy a hierarchiát nekik sem fog sike-
rülni mindenre ráhúzni.

A hierarchia lehet sorrendi, mint 
a tyúkok csípésrendje, ahol egy kivé-
telével mindenki felett és alatt állnak 
egyedek, de azonos szinten senki. 
Lehet hálózatos, mint egy cégben, ahol 
megvan, hogy ki kire hallgat, de akár 
a beosztott is adhat visszacsatolást a 
főnökének. A teljesség igénye nélkül, 
lehet még dominancia és kompetencia 
alapú is egy hierarchia. De mindezek  
mögött alapjaiban ugyanaz az elgon-
dolás húzódik meg.

Köztudott, hogy bizonyos ese-
tekben a hierarchia alkalmasabb az 
irányításra, máskor pedig a demok-
rácia. Előbbire példa a háború, utób-
bira a békeidőszak. Monthy Pyton 
óta tudjuk, hogy milyen katasztro-
fális lehet egy demokratikus hadse-
reg, Churchill óta pedig, hogy béke-
időszakban a legjobb háborús veze-
tőt is érdemes leváltani. Kutatások 
kimutatták, hogy adott mennyiségű 
ember tud csak együtt dolgozni, mert 

egy bizonyos szám felett a tagok 
már nem ismerik eléggé egymást.  

Az információ áramlása 
pedig fontos, sőt, kuta-
tások szerint egy csoport 
együtt okosabb a legoko-
sabb tagjánál. Ezen alap-
szik egy amerikai szállít-
mányozási cég felállása 
is, amely kipróbálta, hogy 
milyen a tökéletes hierar-
chiamentesség. Amikor 
elérték a 150 főt, ketté-
váltak, mert nem tudták 
megtartani a demokráci-
át – lehet olvasni James 
Surowieczki A tömegek 

bölcsessége című könyvében.
A csoportos, demokratikus fel-

adatmegoldásnak van egy másik 
aspektusa is, méghozzá a hozzáértés 
eloszlása. Úgy találták, hogy egy cso-
port akkor dolgozik a legköltségha-
tékonyabban, amennyiben feltételez-
zük, hogy a tudás plusz költségekkel 
jár, ha a nagyon okosakból kevés van, 
a közepes képességűekből közepes 
mennyiségű, a gyengébb képessé-
gűekből pedig sok. A legnehezebb 
feladatokat a legokosabbak fogják 
megoldani, a könnyebb feladatokból 
általában több van, és azokat nem 
érdemes, sőt pazarlás olyanokra bíz-
ni, akik nagyobb kihívásokat is képe-
sek teljesíteni. A közepes képességűek 
pedig kommunikálnak, konzultálnak 
és összegeznek. De vajon ez érvé-
nyes-e az állatokra is?

A természetben a csoportos köl-
csönhatások leginkább tömegmoz-
gások alkalmával figyelhetőek meg. 
Ezekben igen nagy változatosságot 
tapasztalunk. A seregélyek turbu-
lensen mozognak, a focimeccsen 
a közönség hullámzik, a Fekete kő  
(Az iszlám szent relikviája. Szaúd-
Arábiában a mekkai Nagy Mecset 
(Masjid al-Haram) közepén álló ókori, 

kocka formájú kőépítmény, a Kába, 
a muszlimok számára előírt haddzs 
(zarándoklat) célpontja, az iszlám 
legfőbb szentélye.) körül spirálban 
haladnak befelé és kifelé a zarándo-
kok, hogy ne tapossák agyon egymást.  
Ez utóbbihoz hasonlít a pingvinek 
hullámzó mozgása, akik nagy hideg-
ben igyekeznek minél szorosabban 
összetömörülni, miközben a külsőket 
folyamatosan váltják. Ennek során 
leginkább az történik, hogy ha vala-
melyik odébb lép, akkor a szomszédja 
rögtön a helyére tör, csak hogy néhány 
primitív esetet említsünk. A galam-
bok ennél bonyolultabban haladnak. 
Régebbi kísérletek megmutatták, hogy 
a galambok akkor is hazatalálnak, ha 
sötét dobozban vitték őket messze 
hazulról. A Föld mágneses terét és 
szagokat is érzékelnek, de ezen felül, 
ha nem egyedül kell megoldaniuk a 
problémát, akkor közösen döntenek a 
helyes irányról.

Az állatok többnyire maguk-
tól is hazatalálnak, amire remek kis 
eszközöket fejlesztettek ki. Az erdei 
hangyák például feromonokkal jelö-
lik ki az útjukat, amint csoportosan 
indulnak felfedezni. A sivatagi han-
gyáknak ilyen lehetőségük nincs, 
mert a sivatagban minden, így a 
feromon is rövid idő alatt elpárolog. 
Nekik egy belső rendszerük mond-
ja meg, hogy mennyit haladtak 
adott irányba, aztán mekkora szög-
ben fordultak el, így ha megijesz-
tik őket, egyenesen hazaszaladnak. 
Egy kísérlet során fekete dobozban  
50 méterrel odébb helyezték, majd 
megijesztették őket. Az eredmény az 
lett, hogy pont 50 méterrel tévesztet-
ték el az otthonukat.

Visszatérve a galambokra, GPS-
szel követve őket azt figyelték meg, 
hogy minden pillanatban minden 
galamb kicsit más irányba akar menni, 
de aztán egyeztetik a véleményüket és 
a helyes irányt választják. Viszonylag 
kis csoportban élnek, így feltehető-
en ismerik egymást és tudják, hogy 
ki talál leggyorsabban haza. Kontroll 
kísérletekkel bizonyították, hogy leg-
többször az ment elöl, aki leggyor-
sabban talált haza egyedül. Ennek 
egy lehetséges magyarázata, hogy azt 
követik, aki a legmakacsabb és nem 
hallgat senkire. Más lehetőség, amit 
más kísérletekkel is alátámasztottak, 
hogy párkölcsönhatások vannak az 
egyedek közt.

Meg tudták határozni, hogy 
adott egyedpár közt van-e hierar-
chia, és ha van, akkor ki a domináns 
és ki az alárendelt. A domináns fog 
előbb enni, és őt fogja követni repü-
lés közben is az alárendelt. Ehhez 
az is kell, hogy mindenki lássa egy-
mást repülés közben. A galambok 
szeretnek gyakorlatozni, ekkor a 
dúc fölött köröznek. Az egymáshoz 
viszonyított helyzetük folyamatosan 
változik, de szinte mindig egyszerre 
kanyarodnak, annak ellenére, hogy 
nem mindig értenek egyet a kanya-
rodás megkezdésekor. Geometriai 
okokból a külsők fordulás során 
belülre kerülnek és fordítva, így az 
alakzat is folyamatosan változik.

A vadludak jellegzetes V-alakja 
viszont meglepő módon ellenpélda a 
hierarchiára, hiszen az alakzat csupán 
energia-csökkentési megfontolásokból 
áll össze és az elsőt folyamatosan vált-
ják. Bicikliseknél is könnyebb bolyban 
menni, de nehéz a bolyt vezetni. Ezért 
a biciklisek is váltva vezetnek, vala-
mint legnagyobb sebességeket úgy 
tudnak elérni, ha „stéhereznek” egy 
nagyobb jármű előtt.

Általában a hierarchikus csopor-
tok könnyebben befolyásolhatóak. 
A galambok mozgásának megértése 
érdekében egy most folyó kutatás-
ban igyekeznek elrontani a csapat 
teljesítményét. Méghozzá úgy, hogy 
egy, a többiek szemében megbíz-
ható galambot megtanítanak, hogy 
mindig arra kanyarodjon, amerről 
egy rászerelt eszköz révén ingerü-
letet kap. A galambok hierarchiáján 
alapuló feltételezések szerint ez a 
távirányítható galamb félrevezetheti 
az egész csoportot.

Ez egy kétdimenziós mozgás 
annak ellenére, hogy a levegőben 
zajlik, mert a galambok rendszerint 
egyformán 200 méter magasan halad-
nak. A kétdimenziós mozgás a legjel-
lemzőbb az állatvilágra, a madarak 
egy részét és a halakat leszámítva.  
A sportban is nagy üzlet van a mozgá-
sok elemzésében. Például élvonalbeli 
focicsapatok játékát elemezve dol-
goznak ki taktikákat sportmanager 
cégek. A Barcelona játékosainál 
felülről figyelik, hogy hogyan ala-
kítanak ki helyet a támadáshoz.  
Például, hogy mennyiben hierarchi-
kus a rendszer, ki kire figyel, hogy 
kialakuljon a teljes együttműködés, 
vagy, hogy ezt mennyiben befolyá-

solják az edző utasításai. Érdekes 
belegondolni, hogy az egy dimenzi-
óhoz képest mekkora változást jelent 
a párkölcsönhatásokban az elkerülés 
lehetősége. Valószínűleg nem ilyen 
drasztikus a különbség, de ki tudja, 
mi lehet három dimenzióban?

Gráfokon is vizsgálták, hogy 
hogyan alakul a kapcsolatrendszer, 
ha a leggyorsabb információátadást 
szeretnék megvalósítani különféle 
paraméterekkel. A gráfnak az volt 
a tulajdonsága, hogy minden pontja  
olyan színűre változott, mint két 
szomszédja. Először hierarchia épült,  
amikor közepes mennyiségű kereszt-
kapcsolatot engedtek meg. Aztán, 
mikor zajt tettek a rendszerbe, vagy-
is megnövelték a kapcsolatok szá-
mát és mindenki tudott mindenkivel 
kommunikálni, akkor rendezetlen-
né, de demokratikussá vált a rend-
szer. Mikor „lehűtötték”, vagyis újra 
kevesebb kapcsolatot engedtek meg, 
akkor a kezdeteknél is stabilabb hie-
rarchia épült.

A hierarchia fokozatosan ala-
kul ki a különféle társadalmak-
ban, mikor a legtehetségesebb las-
san mászik felfelé a ranglétrán.  
A kialakult állapot metastabil, vagy-
is külső hatásra át tud rendeződni.  
Egy komolyabb megrázkódtatás után 
pedig visszaáll egy, az eredetinél sta-
bilabb állapotba. Ez a fajta stabilitás és 
dinamizmus előadónk szerint jellem-
ző az élővilágra is, amennyiben adott 
ingerre válaszul kileng, majd utána 
korrigál az egyed.

Vadlovak csapatainak mozgá-
sát elemezve többrétegű hierarchi-
át találtak. A vadlovak háremekben 
haladnak, amelynek élén a vezérkan-
ca halad, végén pedig a hím. Ezek a 
háremek azonban egymással is kap-
csolatban vannak és a galamboknál 

megfigyelt páros hierarchiát mutatják, 
amennyiben két-három csoport rend-
szerint elöl halad és minden csoport-
ban megvan, hogy kit követ. Ez a hie-
rarchia hierarchiája, ami jól használ-
ható társadalmi rendszerekben vagy 
munkahelyeken is.

A galambok mozgását igyekez-
nek megérteni Vicsek Tamás csoport-
jában, méghozzá oly módon, hogy 
modellezik őket automata drónokkal. 
A drónokat egyszerű algoritmusok 
segítségével alaptulajdonságokkal 
ruházták fel, például, hogy ne men-
jen a falnak. A tíz robot háromrétegű 
áramkörökkel rendelkezik. Az első 
szint alkalmas az érzékelésre, például 
nyomást, hőmérsékletet és mágneses 
teret képes érzékelni. A második szint 
a „gondolkodás”. Ezt egy telefonal-
katrészeken alapuló Linux operációs 
rendszerű gép egyszerű algoritmu-
sokkal biztosítja. Itt kapunk választ 
arra a robot-kérdésre, hogy „mit csi-
náljak?”. A harmadik szint a kommu-
nikációért felel.

A második szint algoritmusai 
nem adnak pontos leírást, így ez 
adja a kutatás magját: mi az a leg-
egyszerűbb algoritmus, amivel tíz 
drón ki tud alakítani egy kört vagy 
egy egyenest? Mi, emberek hogyan 
alakítjuk ki ugyanezeket az alakza-
tokat magunk közt? Ha nincs meg-
mondva, hogy ki hová álljon, mennyi 
időbe telik, míg valaki rájön, hogy 
ő legyen a pontja a kérdőjelnek?  
Ha ezekre a kérdésekre megkapjuk 
a legegyszerűbb választ, akkor köze-
lebb kerülünk a természet megoldá-
saihoz is, amit nagyszerűen lehet a 
technológiában hasznosítani.

A fent leírt Collmot project európai 
uniós támogatással zajlik jelenleg is.

Csíkosfejű Nádiposzáta
ferenc.kata@nyuz.elte.hu
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Franciaország a VI. ker. közepén

Nemrég költöztünk a Szív utcába, ahol rögtön megakadt a sze-
münk egy kis francia éttermen. Egy hónapig mondogattuk, hogy 
megnézzük belülről is, mire eljött a pillanat. Nem voltunk biztosak 
abban, hogy egy ilyen eldugott helyen milyen lehet a konyha, de 
kockázat nélkül nincs nyereség.

A pultnál egy mosolygós néni 
beszélgetett egy szakállas bácsival, amit 
rögtön abbahagytak, ahogy beléptünk. 
Úgy tűnt, már régen nem volt vendégük, 
talán hosszú volt a tél, talán nincs jó híre, 
talán csak a Szív utca Andrássytól távo-
labbi részén kevesen találják meg.

Az első meglepetés akkor ért min-
ket, amikor kiderült, hogy a helyiség, 
amibe kerültünk még csak egy kis része 
az étteremnek. A belső udvarban, kaka-
sok és zászlók közt, ízlésesen nemze-
ti-alternatív környezetben foglaltunk 
helyet, bár még hűvös este volt. Nagyon 
kedvesen, őszinte vendéglátói aggoda-
lommal vett minket körül az asszony, 
gyorsan előkerült két pokróc is. A férfi-
ról hamar kiderült, hogy dél-francia és 
Danielnek hívják. A „chez” elöljárószó 
annyit tesz, hogy hozzá. A „chez moi” 
például azt jelenti, hogy hozzám, de a 
franciák ezt ennél kiterjedtebben, átvitt 
értelmekben is használják. Azt is meg-
tudtuk, hogy vendéglátóink gyakran 
járnak Franciaországban, az asszony is 

legalább annyira szereti férjének szülő-
földjét, mint ő maga.

A második meglepetés akkor ért, 
amikor kinyitottuk az étlapot. A kívülről 
szerény, egyszerű helynek látszó étte-
rem nagyon autentikus és kiemelkedően 
minőségi ételeket kínált. Nem volt nagy 
választék, de biztosak lehettünk abban, 
hogy az alapanyagokat megválogatták 
és csak a tökéletest hajlandóak elfogad-
ni. Mi mindketten tanultunk valamikor 
franciául, így különös lelkesedéssel töltött 
el, hogy a középiskolában tanult menüt 
látjuk viszont az étlapon. Ekkor azonban 
már nem volt menekvés, és belecsaptunk 
a ratatouille-ba. Így életemben először 
ettem fokhagymás csigát (a csirkeszív-
hez hasonlít szerintem), olyan kacsacom-
bot, amilyennel csak ritkán találkozik az 
ember, illetve créme brulée-t, aminek a 
puszta ténye is nyarat varázsol, hát még ha 
ilyen jól készítik el! Az asztal másik felén 
isteni szarvasgombás hagymakrémleves, 
csirkemáj rizottó és mousse chocolate 
fogyott. Meg egy üveg rozé.

Az ételek nagy tálon, ízlésesen 
voltak elhelyezve, nekem különösen 
tetszett, hogy a kacsacombom mellé 
nagyszemű sót és rozmaringot kap-
tam. A rukkolás salátát egy kisebb 
tálban hozták, illetve volt még pirítós 
kenyér. Ez utóbbi a csigákhoz is járt, 
amelyek kifejezetten hat csigának kita-
lált tálkában foglaltak helyet.

Az árakról annyit, hogy ha ehhez 
el kellett volna utazni Marseille-be, az 
minden bizonnyal drágább lett volna. 
Talán a rozé is segített, de viszonylag 
könnyedén lendültünk túl a tényen, 
hogy nyugati árakon kapunk nyugati 
ételeket. Amikor kiléptünk, akkor rea-
lizáltuk csak igazán, hogy mennyire 
elvarázsolt minket a hely légköre és 
igazán úgy éreztük, mintha utaztunk 
volna és a franciákra oly jellemző hosz-
szúságú, mondhatni maratoni vacsora 
után nem eltelve, de boldogan jóllakva 
sétáltunk haza.

Csíkosfejű Nádiposzáta
ferenc.kata@nyuz.elte.hu

Ne ess pánikba!
Réges régen, egy messzi-messzi 

galaxisban… ja, ez egy másik mese. 
Akkor kezdjük azzal, hogy „Messze 
kinn a Galaxis Nyugati Spirálkarjá-
nak soha fel nem térképezett, isten háta 
mögötti zugában található egy sárga 
nap. Durván kilencvenmillió mérföldre 
tőle kering egy tökéletesen jelentéktelen, 
kékeszöld bolygócska, melynek majom-
tól eredő civilizációja oly döbbenetesen 
primitív, hogy a kvarcórát még mindig 
pompás dolognak tartja.”

Ezen a kis kékeszöld golyóbi-
son, a fent említett civilizáció egy 
tagja jelenleg azzal tölti az idejét, 
hogy megpróbálja épkézláb mon-
datokban megfogalmazni, mitől is 
olyan fantasztikus ez a könyv (amely 
egyébként nem is egy könyv, hanem 
egy trilógia, ráadásul a világ leghosz-

szabb trilógiája – öt részben) – egy-
előre nem sok sikerrel.

Douglas Adams trilógiája (öt rész-
ben) az egyik legkülönlegesebb olvas-
mány, amivel eddig találkoztam, pedig 
nem három könyvet olvastam életemben. 
Lehengerlő humora biztosan van, akinek 
sok lesz, de amikor először olvastam, volt, 
hogy hangosan felvihogtam a vonaton, 
aminek következtében a vagonban ülők 
95%-a a szőrös muksóra bámult a sarok-
ban, hogy ezt vajon miért csinálta.

A történet nagyon egyszerűen, egy 
házzal kezdődik. Aztán ezt a házat órá-
kon belül lerombolják, majd – percekkel 
később – a bolygót is, amelyen az előbb 
említett épület állt. Szerencséjére – bár 
ezzel lehet, hogy az érintett vitatkozna –  
azonban a ház egyetlen lakója túléli 
a katasztrófát, és ezzel kezdetét veszi 
hosszú kalandozása a Galaxisban, téren 
és időn át, és közben olyan élőlényekkel 

és technológiákkal találkozik, amelyek-
re korábban nem is gondolt.

Ilyen egzotikus technológia például 
a valószínűsétlenségi hajtómű, amely 
végtelen valószínűtlenségi mezőkkel 
működik, amelyekben minél kisebb 
valaminek a valószínűsége, annál való-
színűbb, hogy megtörténik. Ennélfog-
va, mivel annak a valószínűsége, hogy 
egy szempillantás alatt a Galaxis másik 
végén találjuk magunkat – mint tudjuk –  
meglehetősen kicsi, egy ilyen hajtómű-
vel felszerelt hajóban ülve szinte biztos, 
hogy megtörténik. Csak megfelelően kell 
paraméterezni az egyenleteket.

Adams sziporkázó humora és elké-
pesztően kreatív ötletei átitatják a triló-
giát (öt részben), így alkotva egy hihetet-
len, és mindenkinek ajánlott könyvsoro-
zatot. Megéri belelapozni!

Ákos
saary.akos@nyuz.elte.hu

Jéghegymentes övezet
22. Titanic Nemzetközi Filmfesztivál

Idén április elején is megrendezésre került az évek óta nagy 
sikernek örvendő Titanic Filmfesztivál. Április 10–18. között az 
érdeklődők 52 filmet (34 országból) tekinthettek meg öt helyszínen: 
Uránia, Toldi, Puskin, Örökmozgó és az A38.

A fesztiválon természetesen nem 
a Bosszúállók-kal és társaikkal talál-
kozhatunk elsősorban, hanem kisebb, 
„művészebb” jellegű filmekkel.

Személy szerint hat alkalommal 
sikerült eljutnom az Urániába az 
elmúlt héten. A The Duke of Burgundy-
ról a Mozizónában olvashattok részle-
tesen, a másik ötről pedig itt írnék egy 
kis szösszenetet.

Ex Machina
Ez volt az egyik kedvenc filmem 

az idei repertoárból, bár alapvetően 
egyiket sem tudnám igazán kiemelni. 
Ha megnézitek a bemutatót, az alapve-
tően pont eleget (talán még egy kicsit 
sokat is) árul el a filmről: egy fiatal srác 
nyereményként eltölthet egy hetet a 
munkáltatója birtokán, ahol nagyon 
gyorsan kiderül számára, ez bizony 
nem egy átlagos alkalom. Munkáltatója 
igazából egy mesterséges intelligenciát 
fejleszt otthon, és valójában nyertesünk 
segítségét kéri. Ám a történet hamaro-
san meglepő fordulatot vesz…

What We Do In The Shadows
A Hétköznapi vámpírok egy kimon-

dottan humorosra sikerült alkotás: 
mint a címéből is látszik, a film fősze-
replői vámpírok. A csavar ezúttal nem 
a történetben, hanem a koncepcióban 
rejlik; az érdeklődők egy áldokumen-
tumfilmet láthatnak egy albérletről, 
amelyben vámpírok élik mindennapi 
életüket a XXI. században, az átlagem-
ber számára egyáltalán nem minden-
napos problémákkal.

Night Moves
Ettől a filmtől vártam a legtöbbet 

(leginkább a szereposztás miatt: Jesse 
Eisenberg és Dakota Fanning), ugyan-
akkor talán ez tetszett legkevésbé.

Az alapötlet egyáltalán nem rossz: 
három természetvédő fiatal elhatároz-
za, hogy felrobbant egy duzzasztógá-
tat. Aztán persze nem alakul minden 
úgy, ahogy tervezték…

A filmben ennek előkészületeit 
és rövidtávú következményeit követ-
hetjük nyomon. Nagyon... nagyon... 
nagyon lassan. A képek egyébként 
gyönyörűek, de a kétórás játékidő 
nálam egy picit kinyírta az egészet.

A Girl Walks Home Alone at Night
A Csadoros vérszívó kellemes meg-

lepetés volt. Először is, nagyon szeretek 
különleges nyelvű filmeket nézni (ez 
perzsa volt, de tavaly láttam izlandi és 
norvég-holland filmet is) angol felirattal, 
de ettől függetlenül is magával ragadott 
ez a fekete-fehér „horror”. Természete-
sen nem üres ijesztgetésről van szó, és a 
címből könnyen kitalálható, hogy ezúttal 
is egy vámpír van a középpontban, de ezt 
leszámítva semmi párhuzam nem fedez-
hető fel a Hétköznapi vámpírok-kal. Ettől 
függetlenül ez is remek filmecske volt.

He ovat paenneet
Ha valaki nem ismerné fel a cím-

ből, ezúttal egy finn filmről van szó. 
A Megléptek könnyeden indul (bár az 
ember számít rá, hogy a történet nem 
végződhet happy enddel), hogy aztán 
hihetetlen mélységbe rántson, és onnan 
engedjen kicsit fel a film végére. Csak 
erős idegzetűeknek ajánlom!

Ákos
saary.akos@nyuz.elte.hu

Dilemma
Egy borzasztóan fárasztó napnak 

még közel sem a végén ültem a villa-
moson. Ki sem láttam a fejemből, egész 
nap a városban rohangáltam fel-alá. 
Zenét hallgattam, hogy ezzel is kizár-
jam a külvilágot.

Egyszer csak valami nagyot kop-
pant. Mikor jobbra néztem, láttam, 
hogy a mellettem levő kettős ülés-
nél egy nő felvesz egy szétesett tele-
font. Elég vacak volt, egyáltalán nem 
okostelefon vagy ilyesmi. Láttam, 
hogy elsőre ő se tudta, hogy mit kezd-
jen vele, mert az úr, akinek a zsebéből 
kiesett, már árkon-bokron túl járt.

Felálltam, mert javasolni akar-
tam, hogy hívjunk fel valakit a tele-
fonkönyvből, ám ekkor észrevettem, 
hogy a telefonnak az aksija is kiesett, 
bekapcsoláskor pedig eddig minden 
általam látott mobil PIN-kódot kért.

Egy hölgy hozzám szólt, hogy ő 
most épp leszáll, de vigyem már el – én! 
– a vezetőnek a telefont, mert ilyenkor 
ez szokás. Megkérdeztem, hogy miért 
nem ő viszi el, ha már úgyis leszáll? 
Én hogyan verekedjem át magam a 
tömött villamoson, hogy előre jussak? 
A néni válasza annyi volt, hogy bárki 
elvihetné, majd leszállt.

A következő megállónál felszállt 
három fiatal. Egyikük nyomban észre-
vette a telefont, és lelkesen felkiáltott, 
hogy mit talált. A másik ifjú hölggyel 
elkezdtek veszekedni, hogy kié. Hajté-
pés, sikítozás, minden volt.

Nemsokára már be is volt kapcsol-
va a telefon. Hogy hogyan, arról fogal-
mam sincs, talán nem kért PIN-kódot. 
Összeszedtem bátorságomat, kivettem 
a fél fülhallgatót a fülemből és meg-
említettem nekik, hogy ha már sikerült 
bekapcsolni, akkor felhívhatnánk vala-
kit a telefonkönyvből, hogy visszake-
rüljön a telefon ahhoz az úrhoz, akinek 
a zsebéből kiesett.

Továbbította ötletemet a hozzám 
közelebb ülő a társainak, jó hosszan és 
gúnyosan elnyújtva „a zúr” részt, majd 
tovább nyomkodták a telefont.

Pár megállóval később leszálltak, 
én meg ott maradtam a villamoson a 
bűntudattal, hogy miért nem vittem 
el a telefont a vezetőhöz. Vajon a töb-
bi utas mit gondolt? Vajon nem hittek 
volna engem tolvajnak, ha elviszem a 
telefont?

É.
voros.eva@nyuz.elte.hu
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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
Sajnos a két héttel ezelőtti Gyufarejt-
vényeknek senki nem küldte be a meg-

fejtéseit (amelyeket egyébként meg-
találhattok a múlt heti lapszámban), 
viszont az utolsó papíros Nyúzban 
szereplő Sherlocknak voltak helyes 

megfejtői, közülük a nyerteseket pedig 
eddig még nem hirdettük ki. Ezen 
mulasztásunkat most szeretnénk 

pótolni, a három nyertes az  
alábbiakban olvashatja a nevét:

Barta Klára
Németh Rita

Virág Szabolcs

Hajmeresztően pajzán
The Duke of Burgundy

Aki nem a végén nyitja ki az újságot, az valószínűleg már 
találkozott a Cooltérrel, amelyben az idei Titanic Filmfesztiválról 
írtam (sőt, már az előző lapszámban is olvashattatok róla röviden). 
Aki nem így tett, annak mindenképpen javaslom, mert itt csak a 
filmről fogok szólni. Ennek a leadnek pedig nem sok köze lett 
magához a cikkhez.

Az alábbiakban a fesztivál egyik első 
filmjéről lesz szó (számomra konkrétan 
az volt, és remekül megalapozta a hangu-
latomat). Ez a történet egy szerelmi szálat 
mesél el, meglehetősen különleges körül-
mények között. Bár a filmben egyetlen 
képkockányi meztelenkedés sincs, mégis 
18+ besorolást kapott a hazai forgalma-
zótól, ami elég jól mutatja azt, hogy nem 
hétköznapi alkotással van dolgunk.

Az alapfelállás elsőre rém egy-
szerűnek tűnik: a fiatal Evelyn cse-
lédlányként dolgozik egy kastélyban, 
de hanyag és lassú munkája, valamint 
folyamatos késései miatt a ház úrnője 
rendszeresen megbünteti. Ezeket meg-
lehetősen magasfokú szexuális töltött-
ség jellemzi, és ahogy haladunk előre 
a történetben, kettejük dinamikájáról 
nagyon hamar kiderül, hogy egyálta-
lán nem felel meg a nézőben az első 
pillanatban kialakult képnek. Én erről 
nem is mondanék többet, mindenki 
fedezze fel magának ezt a remeket.

Állandó vesszőparipám a zene, 
és ezt e film esetében is csak dicsérni 
tudom, a kétperces főcímdalt az elmúlt 
héten konkrétan rongyosra hallgattam 
(volna, ha még mindig magnókazettá-
ról szólna a zene a szobámban, az mp3 
elterjedésének köszönhetően ma már ez 
csak egy amolyan szófordulat). Bár nem 
operál igazán hosszú és könnyen felis-
merhető témákkal, remek aláfestést biz-
tosít, és az albumot hallgatva könnyedén 
felidézi az emberben a film hangulatát.

A filmet a legtöbb kritikus dicséri.  
A cikk főcímét a Telegraph újságírója fogal-
mazta meg (természetesen angolul), de 
találkozhatunk „különös, eredeti és ámu-
latba ejtő munka” (Screen Daily) megfo-
galmazással, valamint kikiáltották már 
mesterműnek is (Little White Lies).

A Magyarországhoz több szállal is 
kötődő film remek kikapcsolódást nyújt-
hat mindazoknak, akiknek nem kell a 
fergeteges filmélményhez az, hogy vala-
mi három másodpercenként felrobban-

jon a vásznon. Egy lassú, ugyanakkor 
feszültséggel teli és lebilincselő filmről 
beszélünk, ami remekül illeszkedett a 
filmfesztivál programjába, de azon kívül 
is megállja a helyét: április 30-tól több 
moziban is találkozhatunk vele a forgal-
mazó ígérete szerint.

Ákos
saary.akos@nyuz.elte.hu

THE DUKE OF BURGUNDY (angol romanti-
kus dráma, 104 perc, 2014)
Rendező: Peter Strickland
Forgatókönyvíró: Peter Strickland
Szereplők: Sidse Babett Knudsen (Cynthia), 
Chiara D’Anna (Evelyn), Tompa Eszter (Dr. 
Viridana), Kraszkó Zita (Dr. Schuller)
Pontszám: 9/10

Megfejtés 
lólépésben

Felhívjuk kedves rejtvényfej-
tőink figyelmét, hogy a most követ-
kező rejtvényszám megtekintése  
csak sakkozni jól tudó játékos fel-
ügyelete mellett ajánlott.

A feladatotok az lesz, hogy 
a lóval jelölt pontból kiindulva, 
lólépésben haladva egy értelmes 
mondatot rakjatok ki úgy, hogy 
minden betűt felhasználtok.  
Ez elsőre kicsit nehéznek tűn-
het, de mivel minden mezőt csak 
egyszer használhattok fel, az elő-
rehaladás során egyre könnyeb-
bé válik a dolog, ne adjátok fel.  
Egy ugráskor csak a leérkezés 
helyének megfelelő betűt kell 
használni. Az utolsó négy betű 
nem tartozik a mondathoz, ezeket 
összeolvasva egy, az intézmény-
hez kapcsolódó rövidítést fogtok 
kapni. Megfejtéseiteket tovább-
ra is a nyuzrejtveny@gmail.com  
címre várjuk, ha csokit szeretné-
tek nyerni!

Fetti
fetter.david@nyuz.elte.hu
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N J Y D A É Z O
Az előző lapszám feladványának megoldásai

The 100
Míg korábban a jövőre gondolva 

mindenki űrharcokról, más bolygókon 
vagy ultramodern városokban, csilivili 
high tech gépezetek közötti életről 
ábrándozott, mára árnyaltabbá vált a 
sci-fi műfaja, sőt, a legújabb filmekben 
és sorozatokban több pusztulást látunk 
mint fejlődést. Figyelmünk a távoliról 
a sokkal közelebbi jövőre terelődött, és 
valamiért mindig egy rossz rendszer 
vagy egy posztapokaliptikus világkép 
tárul elénk, hőseink rövidtávú tervei 
között pedig kivétel nélkül a holnap 
megérése áll az első helyen.

Az e heti sorozat a műfaj kedvelői 
számára nem lehet újdonság, azonban 
sokatok számára ismeretlen lehet, hiszen 
hazai tévécsatornákon még nem jelent 
meg, de még csak a könyvét sem fordítot-
ták le magyarra. Viszont úgy gondolom, 

erre nem kell sokat várni, mivel a rajon-
gótábora folyamatosan növekszik. Eddig 
két évad futott le, a második éppen egy 
hónapja zárult, de a befejezés után biz-
tosak lehetünk benne, hogy a történet itt 
nem áll meg, és remélhetőleg még további 
évad vagy évadok fognak minket hetente 
a számítógép elé ültetni.

Történetünk az űrben kezdődik, 
és a bevezető monológból megtudhat-
juk, hogy 97 évvel ezelőtt egy nukleáris 
apokalipszis következtében az embe-
rek eltűntek a Földről. Az utolsó túlélők 
az űrállomások egyesülésével létrejött 

Bárkán élnek, szigorú rendszerben. Ha 
valaki elkövet egy bűncselekményt, 
legyen az bármilyen súlyos, kidobják 
a hajóból, kivéve, ha még nem töltötte 
be a 18-at, ilyen esetben börtönbe kerül. 
Főhősnőnk, Clark is egy cellában tölti a 
napjait a földi életről ábrándozva, nem 
is sejtve, mi vár rá: 99 hozzá hasonló 
fiatallal együtt ugyanis leküldik őket a 
Földre, hogy kiderítsék, élhető-e. A tör-
ténet innentől kezdve főképp a bolygón 
folytatódik, láthatjuk, hogyan képes 
vagy nem képes 100 fiatalkorú bűnöző 
szervezett társadalmat kialakítani.

Természetesen ez a sorozat is egy 
posztapokaliptikus túlélő show, de mivel 
tinikről szól, a drámára is mindig jut idő 
egy-egy békésebb pillanatban. Éppen 
emiatt nemtől és érdeklődési körtől füg-
getlenül mindenkinek ajánlani tudom.

Letta
arrasz.nikolett@nyuz.elte.hu
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