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Újra papíron!
Azt hiszem, már találkoztatok ezzel a 

címmel ebben a félévben. Vagy találkozhat-
tatok volna. Sajnos. Mármint annak nagyon 
örülök, hogy újra megjelenünk papíron – ne 
értsetek félre – csak az a baj, hogy ez nem 
folyamatos. Legutóbb – három lapszámmal 
korábban, több mint egy hónapja – március 
25-én jelent meg az újság nyomtatásban. 
A tapasztalat azt mutatja, hogy bár az első 
online verzióra közel 800-an (!!) voltatok 
kíváncsiak, azóta a lelkesedés eléggé meg-
csappant, s az utolsó számok olvasottsága 
igencsak lecsökkent.

Gondolom ennek lehet az eredmé-
nye az is, hogy egyetlen megfejtést sem 
küldtetek be nekünk. Ez majdnem annyira 
elszomorít, minthogy nem tudtunk megje-
lenni, hiszen két dolgot jelenthet: vagy túl 
nehéznek találtátok a feladványokat, vagy csak nem élveztétek a dolgot annyira, 
hogy foglalkozzatok vele. Annak viszont örültem, hogy többen érdeklődtetek a 
nyomtatott újság iránt, de erről már múlt héten írtam.

Viszont ezt engedjük el, ez már a múlt, újra itt vagyunk fizikailag, papíron, de azért, 
ha időtök engedi, nézzetek bele az online újságokba is. Rengeteg érdekességgel talál-
kozhattok a hasábjaikon is, amelyek papíron valószínűleg nem fognak már megjelenni.

És ha már újra nyomtatva jelenünk meg (aminek mindenki nagyon örül), 
hadd jegyezzem meg, hogy jövő héten ismét csak online formában találkozhattok 
az újsággal, de remélem az idei utolsó, 13. lapszám ismét megjelenhet majd papí-
ron, hogy méltóképp búcsúztathassuk ezt a jubileumi félévfolyamot.

És bár vészesen közeledik az új küldöttgyűlés megalakulása, még nem szeret-
nék búcsúzkodni: reményeim szerint még egy éven át én fogom írogatni ezeket 
a köszöntőket :)

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!

Sejtbiológiai áttörést értek el az ELTE kutatói

A világon először sikerült gyógyszert úgy célba juttatni egy élő állatban, hogy 
annak hatása mindössze egyetlen sejtre, vagy a sejt egy meghatározott régiójára 
koncentrálódjon. Az ELTE Biokémiai Tanszékén működő kutatócsoport eredmé-
nyeit a Cell Press kiadásában megjelenő rangos Chemistry&Biology folyóirat április 
23-i száma címlapon közölte. 
Az új technológiát, aminek alapja egy újonnan felfedezett kémiai reakciótípus, a kuta-
tócsoport molekuláris tetoválásnak nevezte el, mivel a hatóanyagot speciális lézerfénnyel 
„tetoválják” a kívánt helyen és alakzatban az élő állatba. Az időzíthetőség mellett a 
fényaktiváció előnye a rendkívüli precizitás, amellyel a szerek hatása egyedi sejtekre 
korlátozható, akár szubmikrométeres pontossággal: ez az emberi hajszál átmérőjé-
nek kevesebb, mint egy század része. Az ELTE-s kutatócsoport eredményeinek 
köszönhetően akár a sejtalkotók szintjén is lehetőség nyílik egy molekula hosszú 
távú hatásának térbeli és időbeli lokalizációjára, amire eddig nem volt mód.  
A molekuláris tetoválás kifejlesztése a gyógyszerhatóanyagok pontos célba 
juttatásának fontos állomása – fejtette ki Málnási-Csizmadia András, az 
ELTE Biokémiai Tanszékének kutatóprofesszora, a kutatócsoport vezetője.

forrás: http://www.elte.hu

Középpontban a banki koc-
kázatok

2015. április 30-án Salamon 
Gábor, a Morgan Stanley munka-

társa What if….: a Brief Introduction 
to Risk Management címmel tart angol 

nyelvű előadást az ELTE Bolyai Kollégi-
um Csütörtök Este sorozatában.

Az előadás során áttekintik egy bank műkö-
dése során felmerülő kockázatokat.

A Csütörtök Este a Bolyai Kollégium szorgalmi 
időszakban heti rendszerességgel megrende-

zett programja.
Időpont: 2015. április 30. 18:15

Helyszín: ELTE Bolyai Kollégium (1117 
Budapest, Nándorfejérvári út 13. 104-

es előadó)
forrás:http://www.elte.hu

Innovatív fizikatanítás – felhívás

Az ELTE Fizika Doktori Iskola Fizika tanítása programja 2015. augusztus 17. 
és 19. között „Teaching Physics Innovatively – New Learning Environments 

and Methods in Physics Education” címmel nemzetközi konferenciát szervez 
a TTK-n. Az előadók jelentkezését és absztraktjait 2015. április 30-ig várják.

A rendezvény középpontjában a fizikatanítás jó gyakorlatai állnak, a tervezett 
szekciók többek között a komplex rendszerekkel, környezetvédelmi kérdésekkel, 
nukleáris fizikával és az iskolai fizikai kísérletekkel foglalkoznak. A konferencia 

tudományos bizottságának tagja Tél Tamás egyetemi tanár és Horváth Ákos egye-
temi docens, a hazai koordinációt is Egyetemünk oktatói végzik. A konferencián 

a hazai kutatók mellett többek között nagy-britanniai, finn, szlovén, német és 
olasz kutatók is tartanak előadást.

forrás: http://www.elte.hu

Intermedialitás a zenében és az irodalomban

A BTK Általános Irodalomtudományi Kutatócso-
portjának meghívására Kiene Brillenburg Wurth, 

az Utrechti Egyetem kutatója és Sander van Maas, 
az Amszterdami Egyetem kutatója 2015. április 28–30. 

között tart angol nyelvű előadásokat és szemináriumot a 
Bölcsészettudományi Karon. A programok az irodalom, a 
zene és a digitalizáció, valamint a szerzőség és befogadás 

kérdéseivel foglalkoznak.
Előadások:

2015. április 28. 17:30–19:30 Intermediality in Literature 
and Music – from the 19th Century till Today (Kiene 

Brillenburg Wurth – Sander van Maas)
2015. április 29. 16.00–18.00 Authorship and 

Audience - Literary and Musical Approaches (Kiene 
Brillenburg Wurth – Sander van Maas)

Szeminárium
2015. április 30. Artist’s Books – The Book 

as an Object of Art (Kiene Brillenburg 
Wurth)

Az előadások nyilvánosak, a szemi-
náriumon való részvétel előzetes 

regisztrációhoz kötött. 
Helyszín: ELTE BTK (1088 

Budapest, Rákóczi út 5., R/021 
terem.

forrás: http://www.elte.hu

Washingtoni ösztöndíj

A washingtoni Center for the Study 
of the Presidency&Congress (CSPC) 
által kezdeményezett pályázati felhívást 
az ELTE Rektori Kabinet Nemzetközi Iro-
da koordinálja. A pályázat keretében 2015 
szeptemberétől egy ELTE-s hallgató vehet 
részt az International Fellows Programban. 
Jelentkezési határidő: 2015. április 29. 
A program egy év időtartamra biztosít 
lehetőséget az amerikai politikai rend-
szer megismerésére. A kiválasztott 
hallgató az őszi és a tavaszi szemesz-
terben Washingtonban konferen-
cián vesz részt, a program zárá-
saként pedig köteles egy 8-15 
oldalas tanulmányt benyújta-
ni a program során folytatott 
kutatásáról.
forrás: http://www.elte.hu

Új irodalmi szemle indul

2015. április 30-án, a Gólya-
várban mutatják be a Főnix iro-
dalmi gyűjteményt, amelyben a 
Bölcsészettudományi Kar hallga-
tóinak versei és rövid novellái olvas-
hatók. Az első szám bemutatóján fel-
olvasnak az antológia szerzői, valamint 
beszélgetnek a szerkesztőkkel is. 
A kezdeményezés tanszékektől függet-
len, az alkotók a BTK számos különböző 
szakjáról küldték be alkotásaikat. A Főnix első 
számába tíz hallgatótól válogattak műveket.  
Elsősorban amatőr alkotókkal foglalkozunk – 
mondta el Pál Lőrinc András, a kiadvány fele-
lős szerkesztője. 
Időpont: 2015. április 30. 17:00
Helyszín: ELTE BTK Gólyavár (1088 
Budapest, Múzeum krt. 6–8.)

forrás: http://www.elte.hu

„Iskolai szövegek” a nyugat- 
thébai kolostorokban

A Magyar Bizantinológiai Társaság 
2015. évi harmadik ülésén Anastasia 

Maravela„»School texts« from Western Theban 
Monasteries: Classical Culture and Education in 

Late Antique Monastic Settings in Egypt” címmel tart 
előadást. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Időpont: 2015. május 5. 17:00
Helyszín: ELTE Eötvös Collegium, Nagyterem (1118 

Budapest, Ménesi út 11-13.
forrás: http://www.elte.hu
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Hallgatói közélet Hallgatói közélet4 5Gólyabál és NFTV
Interjú a TTK HÖK elnökével

Az elmúlt hetekben szóba került a HÖK-ön belül, hogy egy kicsit 
fel kéne dobni az újság Hallgatói közélet rovatát. Már a főszerkesz-
tői pályázatomban szerepelt, hogy szerintem a beszámolók „interjú-
sítása” jó ötlet lenne, de ezt eddig nem sikerült megvalósítani. Eddig. 
Kovács Fannival, a TTK HÖK elnökével beszélgettünk.

Akkor csapjunk is bele: Ősszel nem volt 
gólyabál, ennek az okaival talán már mindenki 
találkozott, viszont most tavasszal sem sikerült 
megszervezni. Hogyan alakult ki ez a helyzet?

Ha nem haragszol, ezt most egy 
árnyalatnyit messzebbről indítanám, 
hogy kicsit körbe járjuk a témát. Tehát… 
mint tudjuk, a rendezvény-
szervezés elég kényes téma 
a HÖK-ök életében, nem 
csak az ELTE-n, de az egész 
országban ez adja az egyik 
legnagyobb támadási felü-
letet. Ki szervezi? Miért?  
Az egy HÖK-ösök kezében 
lévő cég? Ez a harmadik 
kérdés, ami talán a legtöbb-
ször felmerül, saját cégének 
malmára hajtja a vizet a 
HÖK? Nos, erről az ELTE-n 
– így nálunk is – szó sem 
lehet. Egyetemünk mindig szigorúan 
vette a jogszabályokat egyes témákban, 
néhol talán túlságosan is. Így nyilván a 
rendezvényszervezés, sőt, már az álla-
mi pénz felhasználásának jogszabályai 
gátat vetnek ennek.

Egyértelmű, hogy a HÖK-re nem-
csak a jogszabályok, hanem az egyetem 
összes belső – például gazdálkodással 
kapcsolatos szabályai – vonatkoznak, 
mivel az ELTE része. Lényeg a lényeg, 
közbeszerzést kell alkalmazni, ha a 
HÖK kereteit fel akarjuk használni. A 
probléma pontosan itt kezdődött. Az 
ELTE HÖK lassan két éve küzdött azzal, 
hogy elfogadható, jól ki- és felhasznál-
ható hallgatói rendezvényes közbeszer-
zést vigyen végbe. Hogy erre miért van 
szükség, és hogy ez eddig miért hiúsult 
meg, annak több oka is van, talán az 
egyik az, hogy hallgatók vagyunk mi is, 
nem értünk a közbeszerzési törvényhez 
tökéletes részletességgel, és az egyetem 
ilyen kapacitását sem sikerült teljesen 
kihasználni. Viszont ez már megoldód-
ni látszik a kancellária segítségével. 
Most, hogy ezzel tisztában vagyunk, 
nézzük meg mi történt.

Adott a HÖK, akinek nincs igé-
nyeit kielégítő közbeszerzése, adott 
egy egyetem, aminek viszont a ren-
dezvényes szerződésben szerepel 
az egyetemi bál tartása. Az egye-
tem nem akarja a hallgatókat meg-
fosztani a gólyabál élményétől, és a 

HÖK számára is elérhe-
tővé teszi ezt szerződést, 
ami nem tökéletes. Miért 
nem tökéletes? Mert nem 
hallgatói  rendezvény-
re íródtak az igények.  
Így például a szerződés-
ben drágán szerepel a 
hang- és fénytechnika – 
erre a HÖK-nek szüksége 
van, hiszen élő fellépőket 
vár – ugyanakkor az egye-
tem egyszerűbb dolgokra, 
konferenciák szervezésére 

használja azt. Ezeket és a még hason-
ló ellentmondásokat próbáltuk fel-
oldani. Viszont a szerződés keretein 
belül nehéz, még úgyis, hogy a part-
ner igen rugalmas és segítőkész volt. 
De fel kell állítanunk egy prioritási 
sorrendet, így a szakhatósági enge-
délyek voltak az elsők és minden más 
másod, sőt többed rangú. Végül abból 
a keretből, ami rendelkezésünkre állt, 
nem tudtunk volna olyan minőségű 
bált rendezni, amilyet szerettünk vol-
na. Alapfeltételünk volt, hogy a kam-
puszon legyen, a fellépők neveiből 
egy határig tudtunk engedni, és az 
igényekből egyből kihúzásra került 
a VIP részleg, de nem tudtuk eléggé 
meghúzni a nadrágszíjat. Hibáztunk 
is közben, nagyon kis lépésekben 
haladt a szervezés, így túlságosan 
későn vettük észre, hogy bajok van-
nak és lesznek. Amikor realizáltuk a 
helyzetet, akkor pedig nagyon sokáig 
nem tudtuk elengedni magát a bált, 
az utolsókig próbáltunk küzdeni érte. 
Végül az eseményt megelőző pén-
teken vontuk vissza hivatalosan és 
véglegesen a megrendelést.

Mi a véleményed a Gerillabálról?

Sajnos nem tudtam rajta részt ven-
ni. De azt hallottam, remekül sikerült. 
Szükség volt rá, mindenképp. Kellett egy 
gólyabálhoz hasonló fancyzés, kiöltözés, 
ezt mindenki belátta, a mentorok érezték 
rá az igényt. Ezért összekötöttük őket 
tapasztaltabb szervezőkkel, a táncosokat 
is becsatornáztuk, így valósulhatott meg 
végül. Ezúton is szeretném megköszönni 
a szervezőknek a munkáját. Köszi.

Az elmúlt napokban nagy port kavart 
az NFTV módosítási javaslata. Lezárásként 
beszélnél erről egy picit?

Ez talán jóval több körüljárást igé-
nyel, ennél sokkal részletesebben is 
lehet beszélni a témáról. De most csak 
körvonalakban.

A tervezett profiltisztításnak ugye 
az a lényege, hogy az elaprózódott, kis 
kereslettel rendelkező, nem elég spe-
cifikus vagy hasznosítható tudást adó 
szakokat nem indítják el. A média tele 
volt azzal, hogy mik ezek, a TTK-s 
szakok nem kaptak akkora figyelmet, 
pedig megszüntetendőként szerepelt a 
környezettan alapképzés és a biofizika 
és tudománykommunikáció mesterkép-
zés. Erről most már a Magyar Rektori 
Konferencia tárgyal és tesz javaslatot az 
EMMI-nek. Bizakodóan állunk hozzá.

A tervezet másik része, az NFTV 
módosítás már egy nagyobb falat, 
súlyosan sérti az egyetemi autonómiát 
és a doktoranduszképzést, ugyanak-
kor a hallgatói önkormányzatoknak is 
kedvezőtlen módosítások szerepeltek 
az eredeti dokumentumban. Egyetemi 
autonómiába egy új testülettel – ez a 
konzisztórium – szólna bele, melynek 
tagjait a minisztérium jelöli ki és egyet-
értési joga lenne a Szenátussal, az egye-
tem legfőbb döntéshozó szervével, tehát 
végső soron mégis a minisztérium hoz-
ná a döntéseket. Ez a kulcsmomentum. 
Ugye a kancellár megjelenésével sokan 
gondolták, hogy ez így lesz egyébként is.  
Na már most volt egy megállapodás, 
hogy „oké, jön a kancellár, de akkor a Sze- 
nátus választja újra a rektort, nem kell 
az EMMI kinevezés”, erre jött bólintás. 
Most pedig úgy állunk, hogy valóban a 
Szenátus választja a rektort, de csak azok 
közül, akiket a Konzisztórium elfogad. 
Ez az, ami felett nem hunyhatunk sze-
met. Ha lesznek még hallgatói és oktatói 
megmozdulások, akkor mindenképp 
ebben az irányban lehet rá számítani.

Saáry Ákos
saary.akos@nyuz.elte.hu

LEN az utszán…
Idén is LENdületben a szervezők 

Idén már 12. alkalommal kerül megrendezésre Magyarország 
legnagyobb ingyenes egyetemi fesztiválja, a Lágymányosi Eötvös 
Napok, vagyis a LEN. A szervezők igyekeztek megtartani az elmúlt 
évek sikeres elemeit, bár a hallgatók körében eddig is elég népszerű 
volt a rendezvény. Horváth Tamással, a TTK HÖK gazdasági elnök-
helyettesével beszélgettünk.

Eddig még nem nagyon hallhattunk 
részleteket a LEN-nel kapcsolatban, mire 
számíthatunk ezután?

Az említett részletek a szerve-
zés harjájában fixálódnak le, ezért az 
ezzel kapcsolatos kommunikáció csak 
most nemrégiben indult, de legalább 
intezíven. Azért az utóbbi napokban 
már sok apróság kiszivárgott, mint pél-
dául egy-egy fellépő és az időpontot 
is igyekeztünk a lehető legkorábban 
nyilvánosságra hozni. Persze a rendez-
vény a hagyományokhoz híven május 
első hetében kerül megrendezésre, így 
nem okozhatott meglepetést a hallga-
tók körében, hogy idén is ez az időpont 
lett a befutó. De a következő napokban 
mindent megtudhatnak az érdeklődők.

Mikor kezdődött a LEN szervezése?

Koncepcionális kérdésekkel kap-
csolatban már igen korán elkezdődnek 
az egyeztetések, gyakorlatilag az egész 
második félév legnagyobb rendezvé-
nyes projektje, de ötletelés szintjén 
egész évben téma a LEN. Persze sok 
operatív szervezési feladat megkez-
désének vannak korlátai, szerződések, 
engedélyek szükségesek, így márci-
us közepétől igen összesűrősödnek a 
teendők, a tényleges szevezés ekkor 
veszi kezdetét.

Milyen jó eredményeket szeretnétek 
megtartani a tavalyi évről?

Hogy egy ilyen rendezvényen mi 
számít jónak, az sokszor egyéni meg-
ítélés kérdése. A tavalyi év talán leg-
nagyobb eredménye, hogy semmilyen 
komolyabb fennakadás nem mutatko-
zott, a szervező csapat végig kezében 
tartotta az eseményeket. A progra-
mok menetrend szerint indultak, nem 
történt rendbontás vagy komolyabb 
károkozás.  A részvevők egy részének 
persze jobban elnyerték a tetszését, 
másoknak kevésbé, igyekszünk idén 
változatosabb programokkal készülni.

Min próbáltok még javítani tavalyhoz 
képest?

Gyakorlatilag mindenen. Semmi 
sem lehet tökéletes, sok apróságra nem 
figyeltünk tavaly, ennek egy részét sze-
rencsére a résztvevők egyáltalán nem 
érzékelhették, egy másik része apróbb 
kellemetlenségeket okozott. Idén a vég-
leges, óra-perc szinű programbontást a 
tavalyinál korábban tervezzük közzéten-
ni. Kicsit nagy volt a sor a pultoknál, így 
nagyobb kapacitással készül a vendéglá-
tás is. Próbáljuk szépíteni a környezetet, 
a színpadokat, több programlehetőséget 
biztosítani a koncerteken kívül, és ugye 
a fellépőket is igyekeztünk változatosab-
ban összeállítani.

Milyen programok lesznek még a kon-
certeken kívül?

Idén nagy hangsúlyt hangsúlyt 
fektetünk a sportprogramokra. A LEN-
nel párhuzamosan kerül megrendezés-
re a hagyományos 5vös 5km futóver-
seny, valamint szintén keddre igyek-
szünk további sportolási lehetőségeket 
biztosítani. Emellett idén is lesz Civil 
Falu, ahol civil szervezetek jelennek 
meg a programjaikkal, és minden nap 
délután kettőtől egészen estig várják 
az érdeklődőket. Bár zenés program, 
de nem kifejezetten koncert: a kis sátor 
esténként tematikus bulikkal várja a 
szórakozni vágyókat. Végül, de nem 
utolsó sorban idén újra megrendezésre 
kerül az ELTE Zenekarok Fesztiválja, 
ahol az egyetemünkhüz kötődő zene-
karok mérhetik össze tudásukat.

Ha már itt tartunk, kik lesznek a fellépők?

Ha minden igaz, az újság elején 
megtalálhatóak… legalábbis a neveik :)

Mi alapján válogattátok őket?

Ez nehéz kérdés, sokszor nehéz dön-
téseket kell hozni, és sok mindent kell 
figyelembe venni. Nyilván anyagiak, ki 
hogy ér rá, ilyenkor már sok potenciális 

fellépő igen be van táblázva. De termé-
szetesen egy szempont alapján dolgo-
zunk, ez pedig a hallgatói igényeknek 
való maximális megfelelés. Sajnos a fent 
említettek miatt ez nem olyan egyszerű, 
de bízunk benne, hogy mindenki megta-
lálja az ízlésének megfelelő zenei prog-
ramot, és ez meglátszik a rendezvényre 
ellátogatók számán is.

Hány résztvevő megjelenésére számítotok?

Körülbelül 4000 főre naponta, talán 
a csütörtöki és pénteki napokon 4500 
aki egyszerre a helyszínre látogat. Igaz-
ság szerint ez nagy mértékben függ az 
időjárástól is, jövő hét végére többet 
tudunk mondani. Az elmúlt évek szá-
mai alapján összesen több mint 20000 
fő látogatására számítunk.

Mekkora a szervezői csapat?

Az előkészítésben a hallgatói kép-
viselők kb 15-en vesznek aktívan részt, 
a lebonyolításban viszont közel százan 
segítik hozzá önkéntes munkájukkal a 
hallgatótársaikat a színvonalas szórako-
zás lehetőségéhez. A további közremű-
ködőkkel, vállalkozókkal, vendéglátósok-
kal, technikusokkal, partnerekkel együtt 
több mint 200 fő munkája szükséges a 
rendezvény megvalósulásához.

Mi a legnagyobb kihívás a LEN meg-
szervezésében?

Megfelelni a résztvevőknek, külö-
nösképp az ELTE-s hallgatóknak. 
Sokan vannak, különböző igényekkel, 
de talán pont hogy ilyen sokan vannak, 
jelzi azt hogy jó irányba haladunk.

A másik pedig az előbb említett 
sok-sok közreműködőnek munkáját 
összehangolni. Szerencsére sokat segít 
a dolgon, hogy a cél közös, megtartani 
a LEN jó hírnevét, továbbra is Budapest 
egyik legnagyobb és legjobb ingyenes 
egyetemi fesztiválját megszervezni.

Saáry Ákos
saary.akos@nyuz.elte.hu
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Hallgatói közélet & Sport Tudósítás6 7Ők laknak a -119-ben
Bemutatkozik az ELTE Kortárs Segítő Csoport

A Kortárs az ELTE pszichológus hallgatóiból álló önkéntes segítő cso-
portja (bővebben: www.kortars.elte.hu). Az alábbiakban három Kortárs 
tevékenységeiből, élményeiből kaphatunk egy kis ízelítőt. Szabina 2012, 
Betti és Vanda pedig 2014 őszétől tagja a csoportnak.

Mit csinálsz a Kortárson belül?

Szabina: Jelenleg a csoport egyik 
koordinátora vagyok. Emellett tagja 
vagyok a rendezvénycsoportnak, ami 
a Kortárs és a pszichológia népszerűsí-
tésével foglalkozik. Identity játékalkal-
makat is tartok a félév során, amely egy 
önismereti társasjáték; megadott 
kérdések alapján beszélgetünk, 
ismerkedünk egymással és 
önmagunkkal.

Betti: Én vagyok a dokumen-
tációért felelős projekt koordiná-
tora, illetve a rendezvénycsoport 
társkoordinátora. Az első kevésbé izgal-
mas és látványos „kívülről”: ez felel azért, 
hogy a dokumentumaink ne kallódjanak 
el. A rendezvénycsoport társkoordiná-
toraként pedig feladataim közé tartozik, 
hogy megszervezzem a különböző ren-
dezvényeken való megjelenésünket (pl. 
Pszinapszis, LEN).

Vanda: Részt veszek a Tandem cso-
port munkálataiban: kapcsolatot tartunk 
a nemzetközi ügyekkel, külföldi hall-
gatókkal és Erasmusra motiváltakkal 
foglalkozó szervezetekkel, különböző 
programokat szervezünk számukra, ahol 
játékos-informatív formában igyekszünk 
azt nyújtani, amire szükségük van. És az 
Identity-teamet is erősítem.

Mi a legemlékezetesebb élményed a Kor-
társsal kapcsolatban?

Sz: Most hirtelen rengeteg emlék 
rohamoz meg. Szeretek Kortárs lenni, 
teljesen beépült az énembe ez a szerep.  
A félév végi elutazások különösen szívet 
melengetőek egy-egy szülinapünneplés-
sel vagy épp a csoporttól való búcsúzás-
sal. Egyszer volt, hogy a Margit-szigeten 
tartottunk közgyűlést, és mire vége lett, 
teljesen eláztunk egy jó kis nyári jégeső-
től a híd közepén. Emlékezetesek még 
a képzések – egyik alkalommal egymás 
hátára írtunk pozitív visszajelzéseket, 
másik alkalommal pedig elkészült egy 
nagy közös „kortárs-ülés” (egymás ölé-
be ültünk). Érdekes, mert mindig vidám 
és kacagós emlékek ugranak be, holott 

egy-egy félév végén az összegzésekből 
mindig kiderül, milyen sokat dolgoztunk.

B: A félév eleji (vagy végi? :D ) eluta-
zás: nekem ez volt az első ilyen. Nagyon 
jó képzéseken vehettünk részt és friss 
Kortársként igazából itt volt lehetőségem 
megismerni a csapatot. Az elutazásain-

kon szokott lenni keretjáték, ami 
az első napon kezdődik: kijelöl 
a kiválasztott játékvezető két 
„gyilkost”, akiknek a feladata, 

hogy minél több embert „ölje-
nek meg” úgy, hogy az áldozat 

teljes nevét a fülébe suttogják. 
Ezen nagyon jókat szórakoztunk. Főleg  
én, mert én voltam az egyik „gyilkos”.

V: Az alapképzésen a „Forgó” nevű 
gyakorlat – ahol forgószínpadszerűen 
kipróbálhatjuk magunkat, milyen is vinni 
egy esetet úgy, hogy „csak” egymáson 
gyakorlunk – messzemenően életszagú és 
meghatározó tapasztalat volt, szinte flow 
élményt éltem át.

Ha egyetlen szóval kellene kifejezned, 
hogy mit jelent neked a Kortárs, mi lenne az?

Sz: Közösség.
B: Pillangó!
V: Támasz.

Miben más egy Kortárs, mint egy pszi-
chológus?

Sz: A legnyilvánvalóbb különbség, 
hogy mi még csak különböző évfolyam-
ról való pszichológushallgatók, a hallga-
tókkal nagyon hasonló korúak vagyunk. 
Kortárssal való konzultáció során nem 
megyünk olyan mélyre és nem is tart 
olyan hosszú ideig a közös munka, mint 
egy pszichológussal.

Milyen témával fordulhatnak a hallgatók 
a Kortárshoz? Mivel szoktak a leggyakrabban?

Sz: Párkapcsolati nehézségek, családi 
gondok (leválás), függetlenedés, tanu-
lási problémák, pályaorientáció, kapu-
nyitás, szorongás – társas kapcsolatok. 
Legtöbbször több terület együttesen kerül 
a fókuszba.

Ármós Dorottya és Oroszi Péter

Nyúlfarknyi sport
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, és hobbikocogót. Ter-
mészetesen szeretnénk, ha minél többen 
eljönnétek szurkolni is, hiszen a futók-
nak a célegyenesbeli bíztatás olyan, mint 
mikor a zh. végső perceiben jut eszedbe 
az utolsó kérdésre a megfelelő, helyes 
válasz. Sőt! Verseny után is megéri ott 
maradni, hiszen a programba régóta 
beépített élőképpel ismét jelentkezünk, 
de visszahozzuk a tavaly elmaradt 
Kerekasztal-beszélgetést is, melyre idén 
neves parasportolók érkeznek – infók 
a honlapon (eotvos5.elte.hu), valamint a 
facebookon (facebook.com/5vos5km).

Triatlon
A 2007-ben újraalapított ELTE-

BEAC Polythlon Triatlon Klub vár min-
den mozgást szerető gyereket, fiatalt és 
öreget, hallgatót, oktatót, dolgozót, bará-
tot, barátnőt és ismerőst; a cél, legyünk 
minél többen! Mit kínálunk? Jó, össze-
szokott edzői gárdát – futás, kerékpár, 
úszás, valamint triatlon sportágakban 
(télen még sífutunk is!) – egy nagy, sze-
rető 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. Minden 
jellegű edzés az úszáson kívül 250 forint 
per alkalom – ez a tagságon felül fize-
tendő. Az edzések jó része a Lágymá-
nyosi Campus mögött található BEAC 
Bogdánfy úti Sporttelepén zajlik – 
kerékpáros edzéseink többsége is innen 
indul – ezek alól egyelőre az úszás a 
kivétel, mely jelenleg a margitszigeti 
Hajós Alfréd uszodában van megtartva. 

Sőt! Amennyiben nagyon elszánt 
vagy, versenyekre is jöhetsz velünk, 
melyekre csapatostul szoktunk járni, 
szintén nagyon jó hangulatot teremtve 
mindenkinek, de saját magunknak biz-
tosan. Mindenféle és fajta versenyre eljá-
runk, legyen az amatőr kerékpár kupa-
sorozat, utcai avagy terepfutó verseny, 
duatlon, aquatlon vagy triatlon.

Szóval gyere és csatlakozz! Várunk!
Székely Gellért

sportbiz@ttkhok.elte.hu

Drónok (H)arca – Első rész
Gyilkológép vagy játékszer?

A jövőképp! szervezésében vehettünk részt (mára már több mint egy 
hónappal ezelőtt) a címben szereplő előadáson a BME Q épületében.  
Két előadónk Somorjai Gergő (MTA-ELTE Statisztikus és Biológiai Fizi-
ka Kutatócsoport tagja) és dr. Németh József Lajos (biztonságpolitikai 
szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa) volt.

A két előadás egymáshoz nem kap-
csolódott szervesen, gyakorlatilag csak 
témájuk, a drónok kötötte össze őket, 
részben ennek köszönhetően ebben a 
számban csak az elsőről olvashattok, a 
biztonságpolitikai szekcióról majd csak 
jövő héten (vagy két hét múlva....).

Amikor fejben próbáltam összeszed-
ni, miről is írjak ebben a cikkben, elgon-
dolkodtam azon, vajon mikor és milyen 
kontextusban találkoztam először a drón 
kifejezéssel. Manapság már mindenki-
nek a kis négy (vagy hat, esetleg nyolc) 
propellerrel rendelkező kis kütyük, vagy 
a nagyobb, pilóta nélküli katonai csapás-
mérő egységek jutnak eszébe, de jó pár 
éve ez még nem volt annyira elterjedt. 
Végül megtaláltam a keresett emlékképet: 
a Csillagkapu című sorozatban hallottam 
(egy lelkes feliratfordító herének fordítot-
ta, amin jókat derültem), 
ahol egy – a sorozat rajon-
gói jól tudják – ősi “fegy-
vert” jelöltek ezzel a kifeje-
zéssel, amely gyakorlatilag 
fejlett, rajban támadó raké-
tákat jelentett.

De térjünk vissza az 
első, vagyis Somorjai Ger-
gő előadására. Elmondása 
szerint már 4 éve dolgo-
zik egy kutatócsoportban, 
ahol a csoportos mozgás 
vizsgálatát tűzték ki célul, 
vagyis olyan drónrajokat 
terveznek, amelyek úgy 
tudnak mozogni, mint 
például egy madárcsoport, 
földi irányítás nélkül, egy-
másra “figyelve”.

Előadása kezdetén elmondta, hogy 
a drónok kifejlesztésükkor olyan repü-
lő “bombákat” jelentettek, amelyekkel 
a zeppelinek ellen tudtak védekezni.  
De nemcsak a harci csapásmérő gépeket, 
hanem más robotokat is hívunk drónnak, 
ilyenek például a tenger mélyén, emberi 
irányítás nélkül különböző feladatokat 
elvégző kis búvárhajók, vagy a felszí-

nen szemetet gyűjtögető kis robotok is. 
Mivel a drónok ilyen szerteágazó fel-
adatokat végeznek el és ennek köszön-
hetően megjelenésük és felépítésük is 
nagyon különböző, szakszövegekben ezt 
a kifejezést nem is nagyon használják.  
Helyette inkább a specifikusabb UAV, 
RPA és egyéb, igen hangzatos rövidíté-
sekkel találkozunk.

A drónok használatának jogi keret-
rendszerét jelenleg is alakítják. Eddig 
erre nem volt szükség, azonban lassan 
probléma lesz a légi irányításba való 
integrálásuk is, hiszen a hobbi és katonai 
felhasználás mellett egyre szélesebb kör-
ben alkalmazzák egyéb civil szférához 
tartozó területeken, például légi felvé-
telek készítésénél, potenciális régészeti 
feltárások keresésénél, illetve termőföldek 
megfigyelésénél.

Visszatérve a kutatásra, egy 10 
drónból álló rendszer irányítószoftve-
rének kifejlesztése volt a cél. Egymás 
érzékelése elengedhetetlen a csoportos 
repüléshez, így a gépeknek folyamatosan 
figyelniük kellett egymás pozíciójára, és 
reagálniuk a váratlanul felmerülő helyze-
tekre. Szoftveresen ezt úgy oldották meg, 
hogy minden drón egymástól megpróbált 
megfelelő távolságot tartani, ugyanakkor 

mindegyik a csoport tömegközéppontja 
felé húzott, hogy ne szakadjanak el egy-
mástól, illetve az egymás mellett repülő 
eszközök folyamatosan úgy igazították a 
sebességvektorukat, hogy a csoport átla-
gához közelítsen.

Ez mind szép és jó, de mire lehet a 
csoportos repülést használni? Egyrészt 
sokkal nagyobb területet tudnak rövid 
idő alatt átvizsgálni, illetve nagyobb ter-
het is tudnak cipelni (többféle műszer, ami 
egy drónra esetleg nem fér fel). A másik 
komoly lehetőség az ilyen rendszerekben, 
hogy folyamatosan képesek “megfigyel-
ni”, hiszen állandóan tudják egymást vál-
tani a levegőben anélkül, hogy el kellene 
hagyniuk (legalábbis mindegyiküknek) 
a pozíciójukat. Megalkothatunk ennek 
segítségével járőröző rendszereket, vagy 
akár nagyobb javításokat is elvégez-

hetünk a segítségükkel. 
Ettől függetlenül ez még 
a jövő zenéje, hiszen egy  
csoportot folyamatosan 
karban tartani nem egy-
szerű feladat.

Természetesen a 
drónok nem csak a jó cél 
érdekében használhatók, 
és bár a terroristák szem-
szögéből annyira nem 
alkalmazhatóak (nem tud-
nak jól reagálni a váratlan 
helyzetekre), a diktátorok 
által elnyomás alatt álló 
területeken ellenőrzésre, 
a katonai jelenlét fokozá-
sára kiválóan alkalmasak, 
valamint kémkedésre is 

remekül használhatók. A legnagyobb 
problémát az jelenti, hogy a jelenlegi sza-
bályozással a drónok sehogyan nem köt-
hetők a tulajdonoshoz, így kimondottan 
csábító lehet egy kis robot által elkövetett 
bűntény kiagyalása, hiszen ha valami 
balul sül el, annak sem lesz a “vezérlő 
személyére” komoly következménye.

Saáry Ákos
saary.akos@nyuz.elte.hu
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Interjú Interjú8 9Fazekas Dávid és az OTDT
Körbetekintés az OTDK-k kapcsán

Március 25-én megkezdődött a 32. Országos Tudományos Diák-
köri Konferencia szezon. Ennek kapcsán kérdeztem Fazekas Dávi-
dot, az OTDK központi szervező és szakmai irányító testületének, 
az Országos Tudományos Diákköri Tanács Elnökségének hallgatói 
képviselő tagját.

Az OTDK-ról kétévente hallunk, a 
kari TDK-n sokunk ismerőse indul, vagy 
csak beülünk meghallgatni, de hogyan is 
működik ez a rendszer?

Az OTDT három részből áll.  
Egyrészt a 16 tagú Elnökségből, melyet öt 
évre választanak, ezen kívül a 16 szakmai 
bizottságból, amelyek elnökeinek szintén 
öt éves mandátumuk van. Továbbá létez-
nek szekciók a szakmai bizottságok mel-
lett, azokkal együttműködve. Ezeknek a 
szekcióknak ügyvezetése is van, amely 
tagjai kétéves mandátummal rendelkez-
nek. Az Elnökség tagjai az elnök, öt alel-
nök és a Titkárság képviseletében egy fő. 
A további kilenc tag közül hét az alelnö-
kökhöz hasonlóan országszerte egyetemi 
tanárok, rektorok, docensek és dékánok 
közül kerül ki, egy viszont hallgató (Faze-
kas Dávid) és egy a Pro Scientia Arany-
érmesek Társaságának elnöke (Harsányi 
Szabolcs Gergely).

A szakmai bizottságok az intézmé-
nyi TDK-koordinátorokból állnak, és ők 
végzik a kari és országos konferenciá-
jukhoz kapcsolódó szakmai feladatokat. 
Minden szakmai bizottságnak megfe-
leltethető egy szekció, amely pedig a 
konferencia operatív feladatait látja el. 
Érdemes megjegyezni, hogy a szekció 
vezetése három tagú: az ügyvezető 
elnök, a titkár és a hallgatói képviselő 
teszi ki. Közülük a hallgatói képvise-
lőnek van szavazati joga a Tanácsban, 
amelynek így az egyharmadát hallgatók 
teszik ki. Ez hatalmas felelősség, de egy-
ben lehetőség is, amellyel nem minden 
esetben vannak tisztában a hallgatók.

Mi az OTDT feladata?

Az Elnökség írja például az OTDK 
központi felhívását. Az elmúlt két év 
munkájának eredményeképpen idén új 
központi felhívást olvashattak a jelent-
kezők. Változott a formája, például a 
formai követelmények táblázatszerűen 
külön mellékletbe kerültek. Illetve bizo-
nyos pontokon egyértelműbbek lettek 
a szekciókra vonatkozó szabályozások. 

Az Elnökség hagyja jóvá a szekciófelhí-
vásokat, mielőtt azok az elnökökből és 
alelnökökből álló Tanács elé kerülnének. 
Az operatív munkát végző kisebb bizott-
ságok eredményei is az Elnökségen men-
nek át mielőtt a Tanácshoz kerülnének. 
Az Elnökség megvizsgálja, megvitatja, a 
problémás pontokat átformálhatja, hoz-
zátehet, vagy el is vehet belőlük.

Nem kap akkora visszhangot, de 
van más rendezvény az OTDK-n kívül 
is, bár kétségtelen, hogy a Konferencia a 
fő esemény. A legfontosabb, az OTDK-
hoz tartozó, kétévenként megrendezés-
re kerülő OTDK záróünnepség, amely 
során a Pro Scientia- és Mestertanár-díja-
kat adják át. Erre rendszerint október-
ben kerül sor a Magyar Tudományos  
Akadémián. Természetesen ha van 
zárás, akkor kell megnyitónak is lennie, 
de ez egybeesik az első szekció megnyi-
tásával. A zárás azért tolódik messzire a 
Konferencia-idénytől, mert a Pro Scientia 
pályázatnak le kell zajlania.

Kétévente kiosztásra kerülhet 45 db 
Pro Scientia, kettő Pro Arte, és egy Juni-
or Pro Scientia-díj. Ez utóbbit közép-
iskolások kaphatják, de az erős felté-
telek miatt ritkán szokták ténylegesen 
megkapni. A Pro Arte pedig irodalmi, 
művészeti kitüntetés. Ezen kívül 45 db 
Mestertanár Aranyérem is tulajdonosá-
ra lelhet. Ez soknak tűnhet, de a hall-
gatók közt kiosztott, összesen 47 db díj 
feltétele, hogy a hallgató tagozatának 
legjobbja legyen. OTDK-szezononként 
általában 420 tagozat van, ahová több 
mint 5000 pályamunka kerül. Ha ehhez 
hozzávesszük, hogy 2 év alatt általában 
15 000 TDK-pályamunka indul intéz-
ményi és kari TDK-kon, akkor már lát-
hatjuk, hogy mekkora teljesítmény a 
47-be kerülni.

Van még a Prezentációs Verseny, 
amelybe minden szekcióból egy elő-
adó juthat be. Ezt nyár elején rende-
zik, és a 16 előadót kifejezetten nem 
tudományos, hanem előadástechnikai 
szempontok alapján bírálják el. A zsű-
ri tagjai ennek megfelelően újságírók, 
tévések, tudománykommunikációs 
szakemberek.

Mindezen kívül kétévente, az 
OTDK-val alternálva TDK fórumot is 
rendeznek. Ez egy módszertani rendez-
vény, ahol a TDK szervezői találkoznak 
és mondják el véleményüket a TDK-
ról, OTDK-ról. Megosztják tudásukat, 
hogy hol és hogyan zajlik a konferencia, 
illetve mire kell odafigyelniük a rende-
zés közben. Szakmai továbbképzés is 
szokott lenni, például az OTDT online 
rendszerének használatáról.

Mekkora részvétel volt idén a Konfe-
renciákon?

Idén több mint 5000 pályamunka 
érkezett be, nagyjából ennyi előadást is 
hallhatunk most tavasszal. Nagy örö-
münkre szolgál, hogy minden évben 
nő a jelentkezések száma.

Mit érdemes tudni még az OTDT-ről?

Szerintem fontos kiemelni, hogy az 
OTDT-ben, a szakmai bizottságokban és 
a szekciókban mindenki lelkesedéből dol-
gozik, ezért semelyik szervező sem kap 
anyagi támogatást. Mégis, minden két 
évben sikerül egy ekkora és ilyen rangos 
rendezvénysorozatot összehozni.

Az OTDK-nak Facebook oldala is 
van, ahol nyomon lehet követni a kon-
ferenciák eseményeit, illetve a honlap 
is folyamatosan frissül.

Csíkosfejű Nádposzáta
ferenc.kata@nyuz.elte.hu

OTDK nomenklatúra
Az OTDK a konferencia-rendezvénysorozatot jelenti. A szekció az egy-egy 

tudományterületi konferencia. A tagozat pedig a konferencián belüli szekciók 
(párhuzamos előadások) neve.

Molnár Anna és az mTOR
Egy szekció, két tagozat, három díj

A 35. OTDK Biológia szekciójában Molnár Anna Humángenetika- 
és biológia tagozatban 1. és Molekuláris biológia I. tagozatban elért 2. 
helyezése mellé a Pro Scientia Aranyérmesek Társaságának Különdíját 
is elnyerte a szekció legkiemelkedőbb teljesítményéért. Vele beszélgetek 
kutatásáról, eredményeiről.

Ha jól tudom, két tagozatban is nyertél 
az idei OTDK-n. Milyen témákkal indultál?

Igen, mivel két, különböző témával a 
2013-as és a 2014-es helyi TDK-n is helye-
zett voltam.

A sejtekben a szabályozás egyik 
központi útvonalának eleme az mTOR 
kináz, mely két fehérjekomplex része: 
mTORC1 és mTORC2. Ezen komple-
xek a környezetből érkező ingerek egyik 
fontos intracelluláris számos sejtfunkció 
szabályozásában részt vesznek. Ha az 
mTOR kináz aktivitásának szabályozása 
zavart szenved, akkor kóros folyamatok 
indulhatnak el, daganatok alakulhatnak 
ki. Éppen ezért az mTOR gátlása a terá-
piák egyik célpontja. Sajnos az mTOR-
gátlószerek tesztelése során sok esetben 
a várt hatás nem mutatható ki. Ennek 
a rezisztenciának a molekuláris hátterét 
vizsgáltuk az első témámban. Kíváncsiak 
voltunk még, hogy egy másik típusú terá-
piás szer (EGFR-gátló) hatása fokozható-e 
mTOR-gátlókkal kombinálva. 

Másik témámban a daganatbioló-
giában jelenleg intenzíven kutatott gén-
működés szabályozási mechanizmust, a 
mikroRNS-ek szerepét vizsgáltuk. Fel-
térképezésük nemcsak a daganat kialaku-
lás és fejlődés pontos megértéséhez járul 
hozzá, hanem potenciális új biomarkerek 
és akár új terápiás célpontok megjele-
néséhez is. Fontos azonban figyelembe 
venni a szöveti struktúrát. A legtöbbször 
nem választják külön a hámsejteket és 
a stromát, ezért a végeredményként 
kapott mikroRNS expresszió profil-vál-
tozások félrevezető adatokat produkál-
hatnak. Szerettük volna tudni, hogy az 
mTOR-jelátviteli útvonalhoz kapcsolható 
mikroRNS expresszióváltozások valóban 
a tumorsejtekből vagy a stromából szár-
maznak-e.

Mikor kezdtél ezekkel foglalkozni?

Szerencsés vagyok, hogy már 11 éves 
korom óta tudom, hogy biológus szeret-
nék lenni. Először a madarak szerelmese 
lettem, nagyon sok megfigyelést végez-

tem. 16 éves koromtól kezdve a bioké-
mia, sejtbiológia kezdett el érdekelni. A 
daganatbiológia is már régóta foglalkoz-
tat, jelenlegi kutatóhelyemhez, a SOTE 
I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató 
Intézetének Tumorbiológiai Laborató-
riumához elsőéves BSc-sként csatlakoz-
tam, tehát már 4 éve dolgozom itt. Elő-
ször az mTOR-gátlók hatását vizsgáltam 
vastagbéltumor sejtvonalakon, majd a 
mikroRNS expresszióváltozásokat kezd-
tem el detektálni ugyancsak vastagbél 
daganatokban. Jelenleg is fut az utóbbi 
projekt, ezen dolgozom még tovább.

Milyen eredményekre jutottál? Milyen 
újdonságokat fedeztetek fel?

In vitro kísérleteink szerint a külön-
böző vastagbéltumor-sejtvonalak mTOR 
aktivitása, így mTOR-gátlókkal szembeni 
érzékenysége eltérő. Ennek és a klinikai 
vizsgálatok rezisztencia problémáinak 
hátterében az mTORC1 és mTORC2-
komplexek expressziós különbségei áll-
hatnak, amelyek a sejtvonalakra jellemző 
egyedi eltéréseket mutatnak. Eredmé-
nyeink továbbá alátámasztják, hogy az 
EGFR-terápia hatékonysága mTOR gát-
lással növelhető.

Az általunk vizsgált mikroRNS 
expresszióváltozások alátámasztják, 
hogy az mTOR-aktivitás zavaraiban a 
mikoRNS-eknek is lehet szerepe. Eddigi 
eredményeink alapján lehetőség szerint 
érdemes megkülönböztetni, figyelembe 
venni a tumor környezetéből származó 
mikroRNS-ek expresszióját, ugyanis már 
találtunk olyan mikroRNS-eket, melyek 
fokozott expresszióját a stromában ki 
tudtunk mutatni, de a tumorban nem.

Ezek miért fontosak? Milyen távlati célok 
lehetnek?

Az általunk elvégzett, különbö-
ző humán vastagbél daganatok mTOR 
aktivitásának jellemzése prognosztikai 
és későbbi terápiás jelentőséggel bírhat. 
Az mTORC1/C2 dominancia meghatá-
rozásával hozzájárulhatunk a megfelelő 

betegek kiválasztásához mTOR-gátló 
kezelésre. Emellett eredményeink sze-
rint ez új terápiás lehetőséget jelenthet 
meghatározott betegek esetében, illetve 
kombinációban nagy eséllyel javíthatja a 
jelenlegi kezelések hatékonyságát.

MikroRNS expresszióvizsgálata-
inkban igazoltuk, hogy adott mikroRNS-
ek expressziója a stromális elemekből 
származnak. Ez vastagbél daganatos 
minták esetében nagy jelentőségű lehet, 
hiszen jól ismert, hogy ebben a daganat-
típusban a gyulladásos reakció mérté-
ke fontos prognosztikai tényező, illetve 
magyarázatot adhat az ellentmondásos 
irodalmi adatokra is.

Hogyan értékeli a környezeted az ered-
ményeidet?

Éppen most az OTDK után érezhet-
tem igazán, hogy itt az ELTE-n mennyi-
re megbecsülik és büszkék az eredmé-
nyeimre és a munkámra. Nem szoktam 
„hirdetni” az eredményeimet, de most 
meglepően sok eltés tanártól is kap-
tam gratulációt, olyanoktól is, akik nem 
ismernek személyesen. Aki nagyon sok 
energiát rak bele valamibe, tudja, hogy 
a folytatáshoz igenis nagy szükség van a 
környezet visszajelzésére.

Mit csinálsz, mikor nem kutatsz?

A legtöbb szabadidőmet a barátom-
mal töltöm. Nagyon szeretek sétálni a 
városban, imádok kirándulni, amikor 
csak lehet, elmegyek túrázni. Sokszor 
futunk vagy edzünk együtt. Legnagyobb 
hobbim talán az éneklés. 11 éve tanulok 
magánéneket egy zeneiskolában, enélkül 
nem tudnék élni. Most már elég sok nagy 
fellépésem van, de nem könnyű meg-
húzni a hobbiszint határát. Gyakran 
járok a Müpába, az Operába, az Uránia 
mozi Metropolitan-közvetítéseire; talán 
a klasszikus zene, a művészet pótolja 
számomra azt, ami a tudományban nem 
lehet jelen.

Csíkosfejű Nádiposzáta
ferenc.kata@nyuz.elte.hu
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Csatlakozz a szerkesztőséghez!

Az egyetemi élet során elkerülhetetlen, hogy valamilyen szinten megtanuljuk kifejezni 

magunkat, tudjuk, hogyan kell kutatást végezni, anyagot gyűjteni egy beadandóhoz vagy 

akár a diplomamunkához. 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 

hozzánk cikkíróként, ahol a téged érdeklő témáról írhatsz, ráadásul egy gyakorlott csapat 

segít abban, hogy legközelebb még jobb teljesítményt nyújthass.

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

különböző tudományos kutatásokat mutatnak be. Mondanom sem kell, hogy egy ilyen összeál-

lítása 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 hajlamosak folyamatosan kijavítani barátaik elgépeléseit, helyesírási és nyelvtani hibáit. Ha magadra ismertél, 

jelentkezz nálunk olvasószerkesztőnek!

Természetesen, ha úgy érzed, 

mérhetetlen közölnivaló van benned, 

de nem szeretnél állandó jelleggel 

írni, szerkeszteni nálunk, csak egy-

egy alkalommal, netán csak ötleted 

lenne, hogyan tehetnénk szórakozta-

tóbbá és/vagy hasznosabbá a lapot, 

ez az üzenet neked is szól!

Amennyiben felkeltettem az 

érdeklődésed, keress meg személye-

sen (fogadóóra: kedd 10:00–12:00, 

Déli Hali – D 00-732) vagy e-mailben 

(foszerkeszto@ttkhok.elte.hu), bármi-

lyen kérdésre szívesen válaszolok.

Remélem, hamarosan találko-

zunk!

Saáry Ákos

a Tétékás Nyúz főszerkesztője

Miért élünk hierarchiában?

Élőadás – Vicsek Tamás

10–11. oldal

Képviselőválasztás 2015

Végeredmény
4–5. oldal

Itt a tavasz...
Csiripelnek a madarak...

Mindjárt kezdődik a vizsgaidőszak...

TétékásNyúz
L. félévfolyam 10. szám 2015. április 22. web: http://issuu.com/tetekas_nyuz

Pályázz!
A TTK HÖK pályázatot hirdet
– szociális elnökhelyettes– tudományos biztos– biológia szakterületi koordinátor– titkár

tisztségekre. Ha érdekel ezek közül valamelyik, vagy bármely másik tisztség, keresd meg az Önkormány-zat elnökét vagy tisztségviselőink egyikét valamely elérhetőségükön (ezeket megtalálod a http://ttkhok.elte.hu/tisztsegviselok oldalon). Pályázni a  http://ttkhok.elte.hu/palyazat felületen keresztül tudsz!

II. ELTE – Egyetemi - Főiskolai Dolgozók Sport Kupája
Közel 200 fő egyetemi-főiskolai oktató és dolgozó vett részt 16 felsőoktatási intézményből a vasárnap megrendezett 

II. ELTE – Egyetemi - Főiskolai Dolgozók Sport Kupán.
A Dolgozói Sport Kupát Dr. Kiss Ádám a MEFS elnöke nyitotta meg, ezután Kerékgyártó Gábor, az Újbuda Önkor-

mányzat képviselője köszöntötte a részvevőket.
Az ELTE Sport Kft. szervezésében második alkalommal került megrendezésre a Kupa az ELTE sportpályáin kispályás labdarúgás, 

kosárlabda és tenisz sportágakban. Kispályás labdarúgásban 12 csapat, kosárlabdában 5 csapat, teniszben 9 csapat nevezett a Kupára.
A rendezvény legfőbb célkitűzése: a hazai felsőoktatási intézmények oktatói és dolgozói számára egy olyan szabadidős 

sportesemény biztosítása, melynek keretein belül tovább erősödhet és mélyülhet az intézmények közötti kapcsolatrendszer.
A Kupa fővédnökei Dr. Mezey Barna, az ELTE rektora, Dr. Hofmann Tamás Újbuda polgármestere és Szekeres 

Pál az EMMI SE elnöke, miniszteri biztos, védnökei Pálfia Zsolt az ELTE FDSZ elnöke, Dr. Kiss Ádám a MEFS elnöke,  
Dr. Bartha Csaba a MOB sportigazgató-helyettese és Dr. Szél Ágoston a SE rektora voltak.

Idén már öt ELTE-s csapat vett részt a Kupán!
Kosárlabdában az ELTE „vegyes” csapata lett az első, a csapatot erősítette Egyetemünk kancellárja Dr. Scheuer Gyula, 

Pálfia Zsolt a Szakszervezeti Bizottság elnöke és Mihaletzky György a TTK volt dékánja.
A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar kispályás labdarúgásban és kosárlabdában is indult.
A PPK Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet oktatói tenisz csapattal vettek részt és az ELTE „vegyes” kosár-

labda csapatában jeleskedtek.
A Társadalomtudományi Kar kispályás labdarúgó kupán indult csapatával.
A TTK Matematikai Intézet teniszcsapattal indult a Sport Kupán.
Mindhárom sportágban magas színvonalú mérkőzéseken születtek meg az eredmények.

Eredmények:

Gratulálunk minden résztvevő csapatnak és játékosnak!

A Kft. ezúton is szeretne köszönetet mondani az idei Kupa támogatóinak az EMMI SE-nek és a Szent István Egyetemnek.

A Kupáról készült fotók megtekinthetők a facebook oldalunkon:
https://www.facebook.com/pages/ELTE-Sport-Kft/158831444133314?fref=ts

2015. április 27.
Üdvözlettel: 

az ELTE SPORT Kft. és csapata
www.eltesport.hu

Kispályás labdarúgásban:
1. Corvinus Egyetem
2. Budapesti Műszaki Egyetem
3. BEAC
4. Semmelweis Egyetem Fogorvos Tudományi Kar
5. Wesley János Lelkészképző Főiskola
6. XI. ker. Újbuda Önkormányzat
7. Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási 

Műszaki Főiskolai Kar
8. Testnevelési Egyetem
9. ELTE Társadalomtudományi Kar
10. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
11. Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterá-

piás Klinika

Gólkirály: Simon Gábor (BEAC) 8 góllal

Kosárlabdában:
1. ELTE „vegyes” 
2. Corvinus Egyetem
3. Szent István Egyetem
4. MOB
5. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Pontkirály: Fegyverneki Tamás (ELTE „vegyes”) 65 pont

Teniszben:
1. Szent István Egyetem
2. Budapesti Műszaki Egyetem
3. MOB

Adogató király: Virág Ilona (ELTE Sport Kft.) 

mailto:foszerkeszto%40ttkhok.elte.hu?subject=Jelentkez%C3%A9s%20szerkeszt%C5%91nek
http://ttkhok.elte.hu/tisztsegviselok
http://ttkhok.elte.hu/tisztsegviselok
http://ttkhok.elte.hu/palyazat
http://beacnoifoci.webnode.hu
https://www.facebook.com/pages/ELTE-Sport-Kft/158831444133314%3Ffref%3Dts
http://www.eltesport.hu
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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-
virágoztatója. 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 diagnoszti-
záltak. Az arcvakság abszurd észlelé-
si zavarokban, különös véletlenekben 
mutatkozott meg először. Dr. P. tanít-
ványait csak mozgásukról, hangjuk-
ról ismerte fel a zongoraórákon. Az 
utcán megsimogatta a tűzcsapokat 

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. 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 szerettek, 
sokat kaptam, de cserébe adtam is, olvas-
tam, utaztam, gondolkodtam, és írtam. 
Kapcsolatban voltam a világgal: az író 
és közönsége kapcsolatában. Mindezeken 
túl pedig érző lény vagyok, egy gondolko-
dó állat, ezen a gyönyörű bolygón, és már 
önmagában ez hatalmas megtiszteltetés 
és kaland volt.”

Néma Judit
nema.judit@nyuz.elte.hu

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.

mailto:nema.judit%40nyuz.elte.hu?subject=Az%20emberi%20agy%20kr%C3%B3nik%C3%A1sa
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Módosítható-e az emberi csíravonal?

A filmipar – ahogy az lenni szokott – évekkel ezelőtt megmutatta, 
milyen lehet egy olyan világban élni, ahol génmódosított emberek 
sétálnak az utcán, akik szebbek és okosabbak, mint társaik. A való 
életben a technológiát nemesebb célokra használnánk, de ahogy 
Kínában kiderült, a szép új világ még messze jár…

Az élőlények génmódosításában 
hatalmas lehetőségek rejlenek, de ez 
senkinek sem újdonság. Természetes  
volt, hogy a kutatókban felmerült, 
mi lenne, ha nemcsak növények és 
állatok génjeiben kutakodnának, 
hanem az emberében is? A kétezres 
évek eleje óta ismert számunkra a tel-
jes humán genom, és az elmúlt évek 
biokémiai és genetikai felfedezései 
olyan mélységű betekintést tesznek 
lehetővé, hogy végre reális esélyünk 
lehet egy általunk szabályozott, jobb 
élet elérésére.

Legalábbis elméletben. Valamikor 
a jövőben. Ugyanis a hőn áhított áttö-
rések most egy picit távolabb kerültek, 
mint ahogy a szakértők pár hónapja 
gondolták. Miről is van szó pontosan? 
Az emberi embriók genetikai módo-
sításáról. Ahhoz, hogy elérjünk olyan 
célokat, mint az örökletes betegségek 
elleni sikeres harc vagy a különböző 
káros mutációk kiütése már embrio-
nális korban, a lehető leghamarabb 
meg kell tennünk a megfelelő lépése-
ket. A kutatók azonban erősen ellen-
keznek az embriókkal való kísérle-
tezés kapcsán, véleményük alapján 
két nagyobb csoportra oszlanak.  
Egy részük a következményektől tart, 
hiszen egy genetikailag módosított 
embrióból optimális esetben egy rep-
roduktív egyed – jelen esetben egy 
gondolkodó, érző személy – lesz, aki 
képes tovább örökíteni újonnan szer-
zett tulajdonságait. Az új géneknek 
„köszönhetően” eddig ismeretlen, 
nem feltétlenül előnyös (vagy akár 
letális) mutációk jelenhetnek meg, ez 
pedig egy olyan lavinát indítana el, 
amelynek megállításához még nem 
rendelkezünk a megfelelő molekuláris 
eszköztárral.

A tudósok másik fele az etikai 
problémákra hivatkozik, hiszen egy 
új élet tudatos fizikai megformálása 
már abba a kategóriába tartozik, ahol 
nyugodtan mondhatjuk, hogy „Istent 

játszanának” a kutatók. Az embrió 
nem tud beleegyezni a rajta elvégzett 
módosításokba, egyáltalán nincsen 
semmilyen beleszólási joga, hogy mi 
történik vele. Néhány héttel ezelőtt 
több tudományos cikk is megjelent 
a témával kapcsolatban, ahol a gén-
manipuláció erkölcsi hátterét vitatták, 
nem sokkal azután, hogy felreppent 
a hír: rendelkezünk az embrionális 
kísérletek elvégzéséhez szükséges 
eszközökkel. Néhányan rebesgetni 
kezdték, hogy bizonyos laborokban 
már el is végezték az első próbálkozá-
sokat, de senki sem rendelkezett konk-
rétumokkal, a téma iránti vonakodás 
pedig kristálytisztán látszott minden 
publikáción.

2015. április 18-án a Protein and 
Cell című folyóirat hasábjain megje-
lent egy cikk, amelyben kínai kutatók 
humán embriókon végzett kísérleteket 
ismertettek. Az emberiség történel-
me során példátlan kutatást döbben-
ten fogadta a tudományos közösség, 
hiszen a nem is olyan rég kirobbant 
erkölcsi botrány árnyékában hihe-
tetlennek tűnt, hogy egy maréknyi 
genetikus nekilátott és génmódosítást 
hajtott végre emberi alanyokon.

A kísérlethez egy helyi termé-
kenységi klinikáról szerzett életkép-
telen (élveszületésre alkalmatlan), in 
vitro két spermium által megtermé-
kenyített embriókat alkalmaztak, ame-
lyek tartalmazták a béta thalassemia, 
vagyis egy potenciálisan halálos vér-
betegség kialakulásáért felelős gént. 
A kutatók ezt a gént szerették volna 
kivágni és egy egészségessel pótolni 
az úgynevezett CRISPR/Cas9 eljárás 
segítségével.

A CRISPR/Cas9 egy enzim komp-
lex, amely képes adott gén kimetszé-
sére egy DNS molekulából. Az eredeti 
tervek szerint a komplex bejuttatása 
után a megtermékenyített embriókban 
az enzimek a hibás gént egészségesre 
cserélik, így annak osztódása során a 

keletkező sejtek csak ezt a javított gént 
tartalmazzák, ezzel effektíve megvál-
tozik a teljes csíravonal. A szándék 
tiszta volt, de a kísérlet mégsem a 
várt eredményeket hozta. Összesen 86 
embrióba fecskendezték be a CRISPR/
Cas9 komplexet, majd 48 órát vártak 
az első osztódásokra, mely idő alatt az 
enzimek kicserélhették a hibás gént. 
Az eljárást 71 embrió élte túl, ezek-
ből 54 genetikai vizsgálatát végezték 
el, de ezekből csak 28 esetben vágó-
dott ki a hibás gén, és ennek is csak 
töredékénél jelent meg helyén az új.  
Az elkeserítően alacsony hatékonyság 
mellett az eljárás riasztóan sok mutá-
ciót eredményezett, amelyek feltehe-
tően a CRISPR/Cas9 hatására jelentek 
meg; a komplex valószínűleg nem-
csak a hibás gént, hanem a genom más 
részeit is megtámadta. Ezen mutációk 
hordozták a legfontosabb figyelmez-
tetést, hiszen veszélyt jelentenek a 
teljes módosított csíravonalra, így a 
kísérletezést azonnal befejezték – a 
tudomány még nem áll készen ilyen 
mértékű beavatkozásokra.

Optimális esetben a humán emb-
riók génmanipulációjának kutatása 
még évekig elméleti síkon maradna, 
hiszen jelen állapotban – a tapaszta-
latok alapján – az eljárás többet árt, 
mint segít. Így „természetesen” rög-
tön elterjedt a hír, hogy kínai források 
szerint további csoportok végeznek 
hasonló kísérleteket. A kutatók félnek 
a következményektől, de nem csak az 
esetleges káros hatások miatt. A gén-
technológia sikeres alkalmazásával 
hatalmas lépést tehetnénk bizonyos 
betegségekkel szemben, de (ahogy 
bevezetőmben említettem) előbb-
utóbb elterjednének az úgynevezett 
„dizájner babák”, akik pont úgy néz-
nének ki, ahogy a szüleik előre meg-
tervezik őket – erkölcsi kérdések ide 
vagy oda.

Polyák Katalin
polyak.katalin@nyuz.elte.hu

Matematikus hangverseny
Avagy a polihisztor zsenik előadása

Ebben az évben is kézzel fogható, illetve füllel hallható bizonyítékot 
kaptunk arról, hogy milyen sokoldalúak és rendkívül műveltek a mate-
matikusok. Egy igazán kellemes estét töltöttem el az n+x-edik, vagyis a 
34. Matematikus hangversenyen.

Ahogy az utóbbi években, úgy idén 
is az ELTE ÁJK dísztermében zajlott ez a 
jeles esemény a kar és az egyetem főbb 
pozícióban levő dolgozói nagyvonalúsá-
gának köszönhetően. Valóban méltó volt 
egy hangverseny lebonyolításá-
hoz a helyszín kívül-belül. Maga 
az épület is jó helyen van közle-
kedés és esztétika szemszögéből 
is, a díszterem pedig definíciója 
alapján ünnepélyes hangulatú. 
Nekem különösen tetszett, hogy 
az egyetem szempontjából fontos 
emberek portréi és mellszobrai 
olyan hatást sugalltak, hogy ők is 
büszkén hallgatják velem együtt ezt 
a koncertet. A falon középen-szemben 
Eötvös Loránd nézett vizslató szemei-
vel, mintha azt mondaná: Jól van, nem 
bánom, nem vagytok veszett fejsze nyele.

A konferanszié igyekezett, hogy ne 
csak információt adjon a soron követke-
ző előadásról, hanem megkísérelte azt 
feltupírozni „matekosra”. Sajnos ezek 
az erőfeszítések számomra nem voltak 
nyerőek, kicsit erőltetettnek hatott, mint 
amikor valaki beül random öt előadásra, 
és amit legtöbbször hallott, azt berakja 
a megfelelő szövegkörnyezetbe. Termé-
szetesen a műsorszámok rovására nem 
ment, azok kifogástalanok voltak. Nem 
szeretném felsorolni tételesen mindet, 
csak egy-két gyöngyszemet emelnék ki.

Először is a minden téren zseniális 
Freud Róbert — Laczkovich Miklós négy-
kezesét érdemes megemlítenem. Mikor 
a színpadra mentek, már akkor éreztem 
a levegőben, hogy valami megváltozott, 
könnyedebb lett a teremben a hangulat. 
Derűsen ültek a zongorához, mikor pedig 
elkezdtek játszani, összeszokott párosnak 
tűntek és persze nagyon élvezetes volt 
hallgatni Beethoven IV. szimfóniájának 
III. tételét az előadásukban. Utána a tap-
son is le lehetett „mérni”, hogy minden-
ki érezte, hogy ők bizony sok ujjongást 
érdemelnek.

Ami még nagyon megfogott, az 
egy fagott kamara volt. Egyrészt nem 
látok sokszor fagotton játszó embereket 

(meg állatokat sem, haha), másrészt a 
négy illetőből három fiatal, csinos lány 
volt, akiknél szokatlannak tűnt egy 
ilyen nagy és mély hangú hangszer, 
amit úgy kell magukra csatolni, mintha 

kb. hegymászáshoz készülnének a sok 
tartószíj miatt. Ennek ellenére nagyon 
könnyedén játszottak rajta. Termé-

szetesen a meghökkenésen kívül 
zeneileg is kiváló volt az élmény. 

A programfüzet alapján nem jöt-
tem rá, hogy mi is lesz (pedig 
sejthettem volna a Törpék tánca 
cím után), de az első pár han-
got követően rögtön beugrott, 
ahogy a Törpék dalolva mennek 

hazafele a bányából a házikójukba, ahol  
Hófehérke várta őket.

Ennél még elképesztőbb volt 
Csanády Bálint szájharmonika impro-
vizációja. Amikor először elolvastam a 
programot én már titokban elítéltem, 
hogy azért ez kicsit meredek, nekem 
biztosan nem fog nagyon tetszeni egy 
ilyen előadás. Mikor a színpadra ment, 
akkor pedig azt gondoltam, hogy jól 
van, jöhet a börtön zene. Ezek ellenére 
azt kell hogy mondjam, tényleg remek 
volt! Meglepődve tapasztaltam, hogy 
egy ilyen egyszerűnek tűnő hangszerből 
ennyit ki lehet hozni. Ráadásnak pedig 
az utolsó hangokat kéz nélkül fejezte be 
(most képzeljétek el hogyan kell kéz nél-
kül szájharmonikázni), amire mindenki 
felnevetett.

Utolsó fellépőként Szabó Dániel adta 
elő Brett Youenstől a Bach Played Lewd-t. 
Levezetésnek is tökéletes volt ez a klasz-
szikusan induló, de később kicsit wester-
nes kocsmazenére hajazó mű. Nagyon 
játékosan ütötte le a zongora billentyűit, 
látszott, hogy ő is nagyon élvezi, nem 
csak „kilóra” megvannak a hangok.

Összességében én nagyon jól éreztem 
magamat, érdemes volt 
részt venni idén is ezen a 
kulturális rendezvényen, 
remélem lesz jövőre is!

Resch Bori
resch.borbala@nyuz.elte.hu

Voilá l’homme
Egy késős hajnalon a 4-6-oson egy-

máshoz préselődő heringek orrfacsaró 
veríték és szájszagában egyszer csak 
valamiféle mennyei illat somfordált 
észrevétlen a szaglóbimbóim figyel-
mes idegvégződéseihez. Megkordult 
a gyomrom. Mi is lehet ez? – tűnőd-
tem. A szalonna semmivel össze nem 
téveszthető, lágy aromája, csiklandós 
fűszeres kolbász, az olvadó, szélein rop-
panósra sülő sajt nyálcsöppentő illata, 
és… egy csipet kakukkfű. A hagymáról 
már nem is szólva! Óvatosan mozgásba 
hoztam fegyelmezett nyakizmaimat, 
már amennyire a hozzám passzírozó-
dó sugarasúszójúak engedték ebben a 
szűkös akváriumban. Köröttem fáradt, 
kopott arcok (vagy inkább kopoltyúk, 
ugye). S akkor megláttam az illat for-
rását: az egyik magas széken kényel-
mesen elterpeszkedve egy sima bőrű, 
rengő tokájú öltönyös úriember falt 
töki pompost. Harap, s szép kackiás 
bajuszán egy csillogó zsírcsepp szánkáz 
végig kacagva. Hurkás ujjai (a kicsin két 
arany pecsétgyűrű csillant, bár ama ujj a 
nevével ellentétben nem is volt oly kicsi) 
féltőn markolták az ijedt tésztát. Hátsója 
lelógott a székről. Nehezen vette a 
levegőt, de egyre csak rágott, rágott: 
harap, rág, szusszan, harap, szusszan, 
rág, rág… Szemei egész elhomályosul-
tak a nagy, de ádáz harcban.

Elszakítottam szemem e bájos, ám 
harciasságában enyhén mégis gyomor-
forgató látványtól, melyre még az enyé-
men kívül számos más éhes és megfá-
radt üveges halszem is tapadt.

– Pötőfi híd, budai hídfő, jóú 
tánulást kívánok! – mondta be a vezető 
szép, ízes, makói tájszólásban. Leszáll-
tam. Kíváncsi voltam a vezetőre, tehát 
lopva bepillantottam abba a bizonyos 
fülkébe: belül egy rettentő sovány, ám 
szimpatikus idős bácsi ült, moly által 
megtépázott, de tüchtig vasalt ingben 
(valószínűsíthetően a zoknia is lukas 
volt), szinte beleveszett az egyébként 
kicsi székbe. Borostás és piszkos arcára 
barázdákat vájt a kemény munka és nél-
külözés, ám mélyen ülő szemei vidám 
életerővel csillogtak.

Rozi B

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!
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Helyvektor & Kritika Mozizóna & Négyeshatos16 17Selfie Grill & Bar
Ha megéheznél…

Elérkezik az ebédidő és éppen nincs órám, így felpattanok a 
négyeshatosra, hogy a kedvenc helyemre menjek ebédelni. Minden 
héten másik menüsorral várnak, nekem csak az a dolgom, hogy 
válogassak, melyik nap milyen variációt szeretnék enni. Hallgatom 
a zenét a halk rádióból, és figyelem a nyüzsgést az utcán, miközben 
idebent teljes a nyugalom, és a délutáni zh. eszembe sem jut.

Szeptemberben, amikor Budapest-
re költöztem, sok feladat állt előttem, 
mint minden vidékinek, aki azon kap-
ja magát, hogy fogalma sincs, hogyan 
működik ez a tömegközlekedés, vagy 
hogy miért csak gyorsétteremek van-
nak minden sarkon.

Utóbbi kérdésből kiindulva az 
első tanítási hét végén, amikor már 
elfogyott az otthonról csomagolt 
ebéd, felkerekedtem, hogy találjak 
egy helyet, ahol normális, „lassú” 
ételeket ehetek, de nem üríti ki telje-
sen a pénztárcámat. A négyeshatos 
ösvényén persze a török kebaptól 
kezdve a hamburgerig minden volt, 
de ennél több nemigen, így megkoc-
káztattam, hogy letérek az ismert 
útról, és megyek, amerre a korgó 
gyomrom húz. Végre valódi étterme-
ket is találtam, de az örömöm csak 
addig tartott, amíg meg nem pillan-
tottam az árakat.

Már szinte teljesen feladtam a 
keresgélést, úgy voltam vele, hogy 

a legközelebbi kínai is jó lesz, mikor 
valahogyan a Selfie elé keveredtem. 
Végig sem kellett futtatnom a sze-
mem a kínálaton, már a legolcsóbb 
menü finomságokat ajánlott, így nem 
volt kérdéses, hogy betérek-e.

Három féle menü van: az A 980 Ft 
és két leves, továbbá két főétel közül 
választhatsz. A B sem sokkal drá-
gább, 1080 Ft. Itt ugyanaz a két leves, 
viszont további 4 főétel vár rád.  
A C menü pedig azoknak való, akik 
szerint desszert nélkül nincs ebéd.  
Ha a tartalmas leves és második 
mellett még úgy érzed, hogy bírja a 
gyomrod, akkor 1280 Ft-ért kétféle 
édesség közül választhatsz, ami álta-
lában sütemény vagy pohárkrém. 
Viszont nekünk, diákoknak még 
ennél is jobb dolgunk van: ugyan-
úgy a két leves, továbbá összesen 4 
főétel – a két A-menüs, és még kettő 
B-menüs – közül választhatunk, és 
diákigazolvánnyal 680 Ft-ért is jól 
lakhatunk.

Persze nem csak menüzni lehet, 
a la carte is megebédelhetsz, sőt, 
meg is reggelizhetsz. Ezen kívül a 
hely még kávézó és koktélbár is. 
Külön jó pont, hogy bár egy nagyon 
forgalmas úton helyezkedik el, az 
Astoria és a Blaha között félúton, a 
Rákóczin, mégis kellemes környezet-
ben van, a Szent Rókus Kórház par-
kos udvarának szomszédságában, és 
nem is közvetlenül a főútról nyílik, 
így a kinti forgalomból nem sokat 
érzékel az ember.

Ha fiatalos hangulatra vágysz, 
akkor ez a modern kis sziget a régi 
építésű házak között pont neked való.  
A kiszolgálás pörgős, a pincérek ked-
vesek és mosolygósak, nem csoda, 
hogy idős házaspárok, öltönyös úri-
emberek, és külföldi turisták is szíve-
sen járnak ide, és ősz óta számomra is 
ez az első számú hely, ha egy kiadós 
ebédet szeretnék elfogyasztani.

Letta
arrasz.nikolett@nyuz.elte.hu

Aldous Huxley:  
Sziget

Az előző heti számban Szathmári 
Sándor regényéről, a Kazohínia-ról írtam. 
Ezúttal – megmaradva az utópia műfa-
jánál – a Szép új világ című műve kap-
csán nagyon széles körben ismert Aldous 
Huxley egy sokkal kevesebbet emlegetett 
könyvét, a Sziget-et szeretném bemutatni.

Mindenek előtt leszögezném: 
a Sziget nem regény. Aki jól meg-
konstruált, fordulatos cselekményt 
és kidolgozott jellemű szereplőket 
vár, csalódni fog. A Sziget-et gyakran 
emlegetik a Szép új világ „pozitív pár-
jaként”, de ez csak a tartalmat tekint-
ve igaz: a Sziget valóban ellenpont-
nak, egyfajta válasznak tekinthető 
a szerző részéről saját, korábban írt 

könyvére, de műfajában eltér, inkább 
esszé, mint elbeszélés.

Akkor miért is érdemes egyálta-
lán levenni a polcról? Nos, azért ne 
a vizsgaidőszakhoz közeledve rémál-
mainkban egyre gyakrabban szereplő 
száraz szakszövegre gondoljunk, az 
esszéjelleg csupán arra utal, hogy a tör-
ténet lényegében csak vezérfonálként 
szolgál, abszolút háttérbe szorul a filo-
zofikus eszmefuttatásokkal szemben.

A legtöbb utópisztikus történethez 
hasonlóan a Sziget is egy fiktív világba 
kalauzolja az olvasót, és az odavetődő 
kívülálló főhős szemszögéből mutatja 
be a Pala szigetén élők elképzelt társa-
dalmának jellegzetességeit. Ehhez rész-
letesen kidolgozza a helyi vállás, sajátos 
oktatás, sőt, egy egyedi családmodell 
leírását is. Csak az utóbbit részletezve: 
Pala lakói első ránézésre az Európában 

megszokott apa-anya-gyerekek modell-
ben élnek, azzal a különbséggel, hogy 
ezek a kis családok nagyobb családkö-
zösségekbe tömörülnek, melyen belül 
kölcsönösen segítik egymást. Így például 
ha egy gyerek konfiktusba kerül a szü-
leivel, akkor teljesen természetes, hogy 
néhány napra vagy akár hónapra egy 
másik családhoz költözik, amíg rende-
ződik a probléma.

A pozitív utópiákra általában jel-
lemző, hogy a látszólagos tökéletes-
ségért cserébe valamit fel kell áldozni. 
Huxley ezzel szemben megkísérelt 
megalkotni egy ténylegesen hibátlanul 
működő államot és társadalmi rend-
szert, melyben a sziget minden egyes 
lakója a lehető legboldogabban él egy  
valóban szép új világot.

T.A.T.
toth.teodora@nyuz.elte.hu

A szomszéd fiú
Az a bizonyos rossz döntés

Sok olyan filmmel találkozhattunk már életünkben, amelyek a 
szerelem témáját boncolgatják. Mennyi az ideális korkülönbség férfi 
és nő között, ki legyen az idősebb egy kapcsolatban, és még reggelig 
sorolhatnánk. A tökéletes pár paramétereit nem lehet meghatározni.

A szomszéd fiú című film is többek 
között ezt a kérdést boncolgatja. A fősze-
replő, Clair házassága épp válságban 
van. Sok megválaszolatlan kérdés kava-
rog a fejében, ami mellett egy kamasz fiút 
kell nevelnie, valamint tanárként felké-
szülnie a közelgő iskolaévre. Ekkor kerül 
a képbe a szomszéd bácsi unokaöccse, 
Noah, aki minden női tekintetet magá-
ra vonz puszta megjelenésével. Ez alól 
Clair sem kivétel, de mivel tudja, hogy a 
srác még iskolás, visszafogja magát. De 
hogy a szituáció izgalmasabb legyen, az 
ablakaik épp egymásra néznek, és mit ad 
isten Noah szeret meztelenkedni, amit 
hogy-hogy nem Clair meg is pillant.

Teljesen kiszámítható, hogy lesz 
köztük valami, a kérdés csak az, hogy 
mikor. Noah egyre több időt kezd töl-
teni Kevinnel, Clair fiával, és amolyan 
bátyként pátyolgatja, terelgeti a látszólag 
helyes úton. Ez jó hír a családnak, hiszen 
Kevin mindig is inkább magának való 
fiú volt. Minden amerikai filmbe kell egy 
magányos, kocka srác, aki egyik napról 
a másikra egy menő sráccal kezd barát-
kozni, szóval ez ebből se maradhatott ki.

A másik elengedhetetlen szál, hogy 
Kevinnek is kell egy lány, aki után epe-
kedhet. Noah pedig készségesen látja el 
tanácsokkal, hiszen mire valók a barátok, 
ha nem erre? Minden szépen alakul, min-
denki boldog, hiszen tökéletes szomszédi 
viszonyban éldegélnek egymás mellett. 
Clair férje azonban szeretne visszatérni 
családjához. Ennek érdekében el akarja 
vinni őket campingezni, erre azonban 
Clair nem vevő, így Kevin és apja ket-
tesben mennek el a suli előtti hétvégére.  
A magára maradt anyuka barátnője 
unszolására randizásra adja a fejét, és bele- 
megy egy dupla randiba, amiről mind-
annyian tudjuk, hogy sose végződik jól.

Clair dühösen távozik a vacsorá-
ról, otthon pedig borba folytja bána-
tát. Pont ekkor jön egy telefonhívás 
Noahtól, aki főzési tanácsot kér a 
nőtől, hiszen nem képes megsütni egy 
csirkét se. Clair jóhiszeműen rohan 
is át, hogy segítsen a legdögösebb 
fekete ruhájában, hiszen mi másban 
lenne otthon, mint egy miniruhában 
és magas sarkúban. A srácnak se kell 
több, úgy érzi ez az ő nagy lehetősége, 
és igencsak jól érzi. Bók bókot követ, 
és már le is kerülnek a ruhák. Itt kez-
dődnek a bonyodalmak. Clair tudja, 
hogy ez csak egy egyszeri hiba, a srác 
azonban többet akar.

A film második része arról szól, 
hogy Noah magának szeretné tudni a 
nőt, minden követ megmozgat annak 
érdekében, hogy megkaparintsa 
magának. Az sem érdekli, hogy hány 
embert kell eltennie láb alól szinte a 
szó szoros értelmében. Az elején ked-
vesnek tűnő szomszéd srác kimutatja 
a foga fehérjét ebben az egyszer néz-
hető, nem túl nagysikerű amerikai 
filmben. A történet szerintem elég 
abszurd, de hát sose tudhatjuk milyen 
igazándiból a szomszédunk.

Bori
toth.bori@nyuz.elte.hu

THE BOY NEXT DOOR (amerikai thriller,  
91 perc, 2015)
Rendező: Rob Cohen
Forgatókönyvíró: Barbara Curry
Szereplők: Jennifer Lopez (Clair Peterson), 
Ryan Guzman (Noah), Ian Nelson (Kevin), 
John Corbett (Garrett Peterson)
Pontszám: 4/10

Kertvárosba  
száműzve

Az eheti sorozatajánlót hadd kezd-
jem egy kis cím elemzéssel. Eredetileg 
a Suburgatory nevet adták ennek a 
műsornak utalva a kertvárosra/külvá-
rosra (suburb) és arra, hogy nem feltét-
lenül örül neki mindenki, ha ott élhet 
(purgatory). Tehát alapból egy elmés 
és kreatív cím lenne, amíg valaki nem 
próbálja lefordítani magyarra. Ami saj-
nos megtörtént. Anyanyelvünkön két 
verziót is készítettek, az egyik a nekem 
szimpatikusabb Kertvárosba száműzve, 
a másik pedig A kondom el van vetve. 
Szerintem rendkívül kínos és érthetet-
len az utóbbi, de végül is kötődik az 
alap konfliktushoz és egy kicsit azért 
próbáltak kreatívak lenni.

A történet egy apáról (George) 
és 16 éves lányáról (Tessa) szól, akik 
New Yorkból egy kis kertvárosba köl-
töznek, miután az édesapa talált egy 
bontatlan doboz óvszert gyermeke 
szobájában. George azt reméli, hogy 
a nyugodtabb környezet jó hatással 
lesz mindkettőjükre.

Pár epizód után (vagy inkább pár 
perc után) kiderül, hogy körülbelül 
mindenki zakkant Chatswinben. Üres-
fejű Barbie és Ken babákra emlékeztető 
városlakók élik az életüket, melyben 
nagyon fontosak a külsőségek, hogy 
mindenkinek tökéletes családja és ren-
dezett háza legyen kifogástalan meg-
jelenéssel. Ami pedig a legfontosabb: 
mindenkinek KELL grillsütő. Különben 
hogyan rendeznék meg A grillezést?  
A szereplők közül kedvenc karakterem 
a gazdag szülők nem túl eszes gyereke 

Dalia, aki cicababának tűnik, de sem-
mi kecsesség vagy báj nincsen benne 
és érzelem mentes hangon mondja az 
óriási ostobaságokat, miközben lesújtó 
pillantásokat küld a „pórnépnek”.

A történet előrehaladtával városi 
főszereplőink folyamatos ellenállása 
csitul, végül ők is kezdenek a környe-
zetükbe beolvadni munkával, barát-
sággal és szerelemmel. Ez egy vígjáték 
sorozat (ha esetleg eddig nem derült 
volna ki a leírásból), egy epizód kb. 
húsz perc, így ez is a komfortos idő-
hosszba esik (ha valakinek nincs sok 
ideje, akkor is beleférhet egy rész meg-
nézése). Egyszerre agyzsibbasztó és 
pihentető nézni, bár ez kicsit parado-
xonnak hangzik. Bátran ajánlom nek-
tek szórakozás gyanánt!

Resch Bori
resch.borbala@nyuz.elte.hu

mailto:arrasz.nikolett%40nyuz.elte.hu?subject=Selfie%20Grill%20%26%20Bar
mailto:toth.teodora%40nyuz.elte.hu?subject=Sziget
mailto:toth.bori%40nyuz.elte.hu%0D?subject=A%20szomsz%C3%A9d%20fi%C3%BA
http://www.imdb.com/title/tt3181822/
mailto:resch.borbala%40nyuz.elte.hu?subject=Kertv%C3%A1rosba%20sz%C3%A1m%C5%B1zve
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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.

Múltheti nyerteseink
/akik a múlt heti online számban már láthatták 
nevüket, friss megfejtőink ismét nincsenek.../

Barta Klára
Németh Rita

Virág Szabolcs

Grafilogika
Újra itt van sokak kedvence, a grafilogika! A játék célja, hogy a 

megadott sorok és oszlopok számait felhasználva eldöntsük, hogy 
adott cella be van-e színezve. A számok megmutatják, hogy hány 
színezett négyzet követi egymást. A satírozott blokkokat tetszőleges 
számú (de legalább egy) üres cella választja el egymástól. Ne feled-
jétek, beküldés esetén a helyes megoldás akár csokit is érhet, csak ne 
felejtsetek el bemenni érte! Heti nyerteseink nevüket az oldalsó szö-
vegdobozban találják, ezúton is gratulálunk nekik! A mostani „Figure 
pick” elég nehézre sikeredett, így ha végképp nem tudod eldönteni, 
hogy mit ábrázol, akkor fotózd le (vagy scanneld be) és küldd el 
nekünk a képet a nyuzrejtveny@gmail.com-ra! Ha bármilyen kérdésed 
van a rejtvénnyel, nyereményjátékkal vagy magával a rovattal kapcso-
latban, keress bátran a nevem alatti címen!

Fetti
fetter.david@nyuz.elte.hu
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Kedves Rejtvényfejtők!
Az elmúlt hetekben – bár csak online formában jelentünk meg – nem érkezett hozzánk egyetlen megfejtés sem. Ezt a 

magam részéről kimondottan sajnálatosnak tartom, hiszen a Belszíni fejtés mindig is egy kifejezetten interaktív része volt 
a Tétékás Nyúz-nak, ez a rovat kapta a legtöbb olvasói levelet – nyilvánvaló okokból. Mindezek ismeretében szeretném 
megkérdezni tőletek: nem tetszenek a rejtvények mostanában, vagy csak esélytelen, hogy az online újságban ilyesmivel 
foglalkozzatok, így ne is nagyon törjük magunkat olyan rejtvények kiagyalásával, amelyeket papír nélkül meg lehet fejteni? 
Minden választ előre is köszönök, üdvözlettel:

Saáry Ákos
foszerkeszto@ttkhok.elte.hu

mailto:nyuzrejtveny%40gmail.com?subject=Grafilogika
mailto:fetter.david%40nyuz.elte.hu?subject=Grafilogika
mailto:foszerkeszto%40ttkhok.elte.hu?subject=Rejtv%C3%A9ny
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