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Folyamatos változás
Minden változik, átalakul, és még csak az sem igaz, 

hogy az energia megmarad. Legalábbis én most nagyon 
fáradtnak érzem magam.

Persze ez nem igaz, mert az energia igenis átalakult, 
méghozzá benne van ezekben a lapszámokban, az új 
koncepcióban, rovattervekben, az újságíróképzésen éles-
ben is megtartott (illetve megtartandó) előadásomban és 
még sok egyéb helyen is.

Akiknek nem ez az első Nyúz a kezében (hah, biz-
tos nem, hiszen ez online, de most erről nem szeretnék 
beszélni), talán feltűnik, hogy az itt található kép kisebb 
lett (hogy többet tudjak írni, meg amúgy is, minek olyan 
nagy), hogy a Plusz-Mínusz alatt megjelentek a szerkesztők és cikkírók fényképei, 
hogy mostanában egyre több a keret nélküli kép, a „kreatív tördelés” az újságban, 
és még sorolhatnám.

Sajnos azért még mindig nem tartunk ott, ahol szeretnénk, rengeteg a tenni-
való. Jelenleg csak ketten foglalkozunk tördelőszerkesztéssel, grafikus továbbra 
sem segíti a munkánkat, és a cikkírók is (továbbra is) túl vannak terhelve. Hiába 
van rengeteg ötletünk, mivel tehetnénk jobbá az újságot, ha nincs időnk, nincs 
„humánerőforrásunk”, hogy megvalósítsuk ezeket.

Nem véletlen, hogy minden lapszámban szerepel továbbra is, hogy csatlakoz-
zatok hozzánk: dinamikusan fejlődő csapatunkban még mindig rengeteg kiadó 
hely van, így ha kedvet érzel magadban az íráshoz vagy a szerkesztéshez, keress 
fel bátran, megéri!

Csak néhány az elvégzendő feladatok közül:
• Ott a gyönyörű honlapunk, de nincs időnk híreket kiírni rá vagy elkészí-

teni és feltölteni az archívumot.
• Szeretnénk saját címlapokat, hátlapokat, plakátokat tervezni, de grafikus 

híján komoly akadályokba ütközünk.
• Tervezett rovataink: angol nyelvű oldalak, képregény, tanári oldal, Lágy-

mányosi Portrék, A világ kultúrái, (Társas)játék, Nemek harca, és még sorolhat-
nám... ki fogja ezeket megírni?

Saáry Ákos
főszerkesztő

foszerkeszto@ttkhok.elte.hu
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Csatlakozz a szerkesztőséghez cikkíróként, olvasó- vagy törde-
lőszerkesztőként, grafikusként! (Semmilyen előképzettség nem 
szükséges.) Jelentkezz a foszerkeszto@ttkhok.elte.hu e-mail címen 
vagy keress meg fogadóórámon keddenként 12 és 14 óra között  
a Déli Haliban (D 00.732), hogy megbeszélhessük a részleteket! 

Szeretettel várlak!

Tördelőszerkesztő:

Vezetőszerkesztő:

Olvasószerkesztők:

Schimek Éva

E lapszámot szerkesztették: E lapszámba cikket írtak*:

*Fényképpel csak állandó szerkesztőink jelennek meg. Csatlakozz hozzánk!

Saáry Ákos

Papp Luca

Szigeti Balázs

Fetter Dávid

Hoksza Zsolt

Czauner Borbála

Ferenc Kata

Schimek Éva

Székely Gellért

Resch Borbála

Saáry Ákos

Megszépültek a tatai Geológus Kert sziklafelszínei
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2014-ben 54,34 millió forintot nyert a Geológus Kert 
területén levő, védelem alatt álló földtani alapszelvények rekonstrukciójára. A tatai Kálvária-
dombon, az ELTE kezelésében működő Geológus Kert csaknem 60 éve természetvédelmi 
terület. A 2015. szeptember 30-án tartott projektzáró rendezvényt követően 25 év után 
ismét láthatóvá, jól bemutathatóvá váltak a 3 hektáros terület kiemelt földtani értékei, 
100 millió év kőbe vésett története.
A projekt eredményeként mintegy 5000 m2 védett sziklafelszínt tisztítottak meg, ezáltal 
újra feltárultak, tanulmányozhatóvá váltak az elmúlt huszonöt évben természetes 
felszínpusztulás miatt törmelékkel elfedett kőzetrétegek. A felszíntisztítási munkát 
kiegészítve, az arra érdemes sziklafelületeken polírozott felszíneket alakítottak 
ki, így jobban bemutathatók a terület ősmaradványai, köztük Megalodon-féle 
kagylók, ammoniteszek, tengerililiom váztörmelékes mészkövek.
A felszíntisztítási folyamatok során egy még feltáratlan, kb. 6000 éves tűz-
kőfejtő gödörre bukkantak, amelyből szakértő régész segítségével több 
veszélyeztetett helyzetű agancseszközt és tűzkőszilánkokat emeltek ki. 
Elkészült a terület nagy felbontású digitális domborzatmodellje is, amely-
be integrálhatók a geológiai, őslénytani, régészeti és botanikai adatok is.
További részleteket és videót az alábbi linkre kattintva találhattok:

forrás: http://www.elte.hu

A siket gyermekkor

Az ELTE BGGyK Hallássérült 
Személyek Pedagógiája és Reha-

bilitációja Szakcsoport Fülszöveg 
beszélgetéssorozata 2015. október 

9-én folytatódik: az új-zélandi Stuart 
McNaugthon saját élményeiből szü-

letett, Ő nem én vagyok című könyvét 
mutatja be, majd beszélget a közönséggel. 

A rendezvény egyben a könyv ünnepélyes 
hazai bemutatója is. A rendezvény létrejöttét 

a Magyar Cochleáris Implantáltak Egyesülete, a 
Brit Nagykövetség, a Protone Kft. és az Advanced 
Bionics támogatta.

Időpont: 2015. október 9. 17:00 – 19:00
Helyszín: ELTE BGGyK (1097 Budapest, 

Ecseri út 3. „C” épület, 107.)
Regisztráció: hallasped@barczi.elte.hu.

forrás: http://www.elte.hu

Két ELTE-s maratonista is olimpiai 
szintet futott

Csere Gáspár és Staicu Simona is az 
olimpiai kvalifikációs szinten belüli idő-
vel teljesítette a 2015. szeptember 27-i Ber-
lin Marathont, így jelenleg 13 magyar atléta 
nevezhető a jövő évi riói olimpiára.
Csere Gáspár 2:16:30 óra alatt futotta le a 42,195 
kilométeres távot, és a 36. helyen ért célba.  
A magyar hosszútávfutó 30 másodperccel volt 
gyorsabb a riói szintidőnél. Csere Gáspár az 
ELTE PPK sportszervezői szakán végzett, 
10 éves kora óta a BEAC atlétája.
A jelenleg is ELTE BTK-s hallgató Staicu 
Simona 2:41:28 órás eredményt ért el, 
amivel összesítésben a 32. lett a nők 
között, korosztályában pedig a 
második legjobb volt az egész 
mezőnyben. A romániai szüle-
tésű sportoló 32 másodperc-
cel volt belül a nemzetközi 
szövetség által felállított 
ötkarikás eredményen.
forrás:

http://www.elte.hu

Eredetünk és túlélésünk komplex 
feltételei

Az ELTE Bolyai Kollégium Csütörtök Este 
sorozatában, 2015. október 8-án ezúttal 

Almár Iván Eredetünk és túlélésünk komplex fel-
tételei című előadását hallgathatják meg az érdek-

lődők, aki huszonhat alapvető kérdést választott ki 
az Univerzum történetéből, és azok tudományos igazolását mutatja be.

Miről tud már a tudomány és miről nem: az ősrobbanástól a jelenkorig. 
A tudomány már minden, az előadás során felmerülő kérdés kapcsán tett 

többé-kevésbé bizonyított megállapításokat, de mindenütt maradtak még nyi-
tott kérdések. Ezen alapvető kérdések mind kapcsolatban vannak eredetünkkel 

és jövőnkkel, pontosabban az általánosított Fermi-paradoxonnal, vagyis azzal a 
problémával, hogy miért látjuk úgy, hogy Földünk az élet egyedülálló szigete a 

gigantikus méretű élettelen Univerzumban.
A Csütörtök Este a Bolyai Kollégium szorgalmi időszakban heti rendszerességgel megren-

dezett programja, melynek célja, hogy a kollégisták találkozzanak kiemelkedő személyi-
ségekkel, nem csupán természettudósokkal, hanem írókkal, politikusokkal, gazdasági szak-

emberekkel, egyházi személyiségekkel is, és szembesüljenek a tudomány vagy a társadalom 
szempontjából érdekes és aktuális kérdésekkel. Az előadások diszkusszióval együtt kb. 1–1,5 

órásak, a rendezvény nyitott, minden érdeklődőt szívesen látnak.

Időpont: 2015. október 8. 18:15
Helyszín: ELTE Bolyai Kollégium (1117 Budapest, Nándorfejérvári út 13. 104-es előadó)

forrás: http://www.elte.hu
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ELTE TTK DÖK

Elindult Karunkon az idei tanévre vonatkozó Doktorandusz 
Önkormányzati választás. A kéthetes jelöltállítási időszakban 
négy doktorandusz hallgató adta le jelentkezését. Sajnos ez a 
szám nem haladja meg az előző évi adatokat, de nem is marad 
el tőle jelentősen.

A jelöltállítási időszak után rög-
tön elkezdődtek volna a szavazások, 
de ez sajnos csúszott néhány technikai 
fennakadás miatt. Az idei évben elő-
ször ugyanis a TTK DÖK választások 
is elektronikusan zajlanak. Ez a gya-
korlatban úgy működik, hogy minden-
ki kap a Neptunban megadott e-mail 
címére egy levelet, mely tartalmaz 
egy linket, amin leadhatja szavazatát 
az általa legalkalmasabbnak tartott 
jelölt(ek)re.

Bese Gergő Péter
Földtudományi Doktori Iskola

Sziasztok! 1983-ban születtem Budapesten, Gödöllőn végeztem tanul-
mányaimat a Premontrei Szent Norbert Gimnáziumban. Az érettségit köve-
tően az ELTE Természettudományi Karának földrajz tanári szakára nyertem 
felvételt. Egyik csoporttársam javaslatára 2003-ban beiratkoztam a Sapientia 
Szerzetesi Hittudományi Főiskolára, ahol hittanári, nevelői és lelkipásztori 
munkatársi ismeretket szereztem.

2007 és 2010 között a csömöri Mátyás Király Általános Iskolában taní-
tottam földrajzot és németet. Ebben az időszakban elnökhelyettese volt, a 
Gödöllői Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, tagja a Pest Megyei Német 
Nemzetiségi Önkormányzatnak és az Országos Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat legfiatalabb képviselőjeként dolgoztam a közösségért.

Ebben a ciklusban egyik szervezője voltam a gödöllői Petőfi Sándor 
Általános Iskolában meghonosodott és azóta is létező német nemzetiségi 
oktatásnak.

2010-ben gyökeres változáson ment keresztül az életem, a tanári hiva-
tás mellett egyre inkább mozgolódott bennem a papi hivatás is. A Kalocsa 
– Kecskeméti Főegyházmegyébe nyertem felvételt, ahol 2013-ban pappá is 
szenteltek.

Kápláni szolgálatomat Kiskunfélegyházán töltöttem és papi munkám 
mellett folyamatosan az ifjúság nevelésével is foglalatoskodtam.

2014 szeptemberétől a balatonfüredi Szent Benedek Szakközépiskola igaz-
gató-helyettese vagyok, tanítok földrajzot, hittant és kollégiumi nevelőként 
pedig próbálom nevelgetni a ránk bízottakat.

A Doktorandusz Önkormányzat képviselőjének több diáktársam javas-
latára jelöltettem magam.

Szeretném, ha egyetemünkön a doktorandusz hallgatók aktívabban részt 
tudnának venni az események, történések alakításában.

Jó lenne közösséget varázsolni a doktoris hallgatókból különböző rendez-
vények, kirándulások alkalmával.

Ha úgy érzed, képviselni tudom a közösség érdekeit magasabb fórumo-
kon, támogass szavazatoddal!

Mint már említettem, becsúszott 
néhány malőr az ismeretlen rend-
szer miatt, ezért többszöri próbálko-
zásra sikerült csak a megfelelő sza-
vazólapot elkészíteni. De a lényeg, 
hogy a szavazás már megy, egészen 
október 11. (vasárnap) éjfélig adhat-
játok le voksaitokat az e-mailben 
küldött linken.

Miklós-Kovács Janka
a választási bizottság elnöke

ELTE TTK DÖK

Pálfy Gyula
Kémia Doktori Iskola

Pálfy Gyula vagyok, harmad-
éves doktorandusz hallgató a 
Kémia Doktori Iskolában. A TTK 
DÖK-ben megalakulása óta kép-
viselő vagyok. Több helyen képvi-
seltem a doktoranduszokat eddig 
(TTK Kari Tanács, ELTE Egyetemi 
Tehetséggondozó Tanács). Többek 
között a doktoranduszok oktatá-
sának kifizetése ügyében tavasz 
óta folyamatos egyeztetéseket 
folytatok a Természettudományi 
Kar vezetésével. Szeretném ezt a 
munkát folytatni, ehhez kérném 
tisztelettel a doktorandusz társak 
támogatását!

Stumphauser Tímea
Kémia Doktori Iskola

Stumphauser Tímea vagyok. 
2009-ben kezdtem meg tanulmá-
nyaimat az ELTE kémia szakán és 
2014-ben lettem a Kémia Doktori 
Iskola doktorandusza. Jelenleg 
amfifil polimerek alkalmazható-
ságát kutatom az energiatermelés 
és katalízis területén. Célom a TTK 
DÖK-ben a doktoranduszok minél 
szélesebb körű segítése, illetve 
érdekeik megfelelő képviselete.

Garamhegyi Tamás
Környezettudományi Doktori Iskola

(Garamhegyi Tamás lapzártánkig nem 
küldte el bemutatkozását – a szerk.)

Mi is az a Szenátus?
Elnöki beszámoló

2015. október 5-én tartotta Egyetemünk Szenátusa az idei év első 
ülését. Számunkra, akik a hallgatói érdekképviseletben aktívan 
tevékenykedünk, nem is kell tovább magyarázni, hogy mit is jelent 
ez, de nem biztos például, hogy az Egyetem közösségébe frissen 
belecsöppenők számára is evidens mindez.

Itt születik minden, az Egyetem 
jövőjét befolyásoló fontos határozat, 
ami a legtöbb esetben titeket, hallgató-
kat is közvetlenül érinthet – mint példá-
ul a HKR és az egyes tantervek módosí-
tásának jóváhagyása vagy a különböző 
új keletű szakok indítása. Többek között 
ezekről is szó esett a hétfői ülésen.  
A közel félszáz főt számláló testületet 
tagjai az Egyetem rektora és kancellárja, 
a Karok dékánjai és oktatói delegált-
jai (a TTK részéről Dr. Surján Péter,  
Dr. Frei Zsolt, Dr. Kacskovics Imre 
és Dr. Keleti Tamás), a Doktori Isko-
lák képviselőjeként Dr. Michaletzky 
György, az Egyetem alkalmazottainak 
képviselői, valamint a Hallgatói Önkor-
mányzat és részönkormányzatainak 
elnökei és a tanárszakos hallgatók kép-
viseletében az ELTE HÖK tanárképzési 
referense, Nagy Anett.

Ennek az írásnak célja, hogy egy kis 
betekintést nyerhessetek az egyetemi 
döntéshozás mechanizmusaiba, így a 
következőkben azt fogom 
röviden taglalni, hogy mik-
ről is esett szó az ominózus 
ülésen. Mielőtt megkezd-
tük volna a napirendre 
tűzött ügyek tárgyalását, 
Dr. Mezey Barna, Egyete-
münk rektora köszöntötte 
vendégeinket, akiknek az 
ELTE Szenátusa címzetes 
egyetemi tanári és docensi 
címet adományozott. Miu-
tán megtárgyaltuk a félév ütemtervét, a 
második napirendi pont személyi kér-
déseket foglalt magában, amelyek sorá-
ban első volt Dr. Szalay Péter tudomá-
nyos rektorhelyettesi pályázata. Rektor 
úr Dr. Frei Zsolt rektorhelyettes lemon-
dása után kérte fel Dr. Szalay Pétert, 
a TTK Kémia Intézetének korábbi, a 
Bolyai Kollégiumnak pedig jelenlegi 
igazgatóját, hogy lássa el az Egyetem 
tudományszervezési és innovációs 
ügyekhez kapcsolódó rektorhelyet-
tesi feladatait. A Szenátus nagyfokú  

bizalmáról adott jelzést, a jelöltet ugyan-
is ellenszavazat nélkül támogatta.

A Bölcsészettudományi 
Kar azzal a kéréssel fordult 
a Szenátus felé, hogy szo-
ros kivételként támogassa 
Marcel den Dikkennek 
az ELTE BTK Angol-Ame-
rika Intézetében történő 
teljes állású kutatóprofesz-
szori alkalmazását az MTA 
Nyelvtudományi Intéze-
tében meglevő teljes állá-
sú foglalkoztatása mellett. 
Milyen szoros kivételről van is itt szó? 
Kicsit távolabbról közelítve, az Egyetem 
Szervezeti és Működési Szabályzatának 
III. kötete – az úgynevezett Foglalkozta-
tási Követelményrendszer – az egyete-
mi alkalmazottak tekintetében jelent a 
HKR-hez hasonló szabályzatot. Ennek 
a dokumentumnak a 12. §-a kimondja, 
hogy két teljes állású közalkalmazotti 
foglalkoztatás nem lehetséges. Ez alól 

a rendelkezés alól kért a 
BTK felmentést. Ennek oka 
Marcel den Dikken szemé-
lyében keresendő, ugyanis 
egy nemzetközileg elismert 
nyelvészről, a Holland Kirá-
lyi Tudományos Akadémia 
tagjáról beszélhetünk, aki-
nek munkássága már több 
éve tananyag Egyetemün-
kön és most lehetőség nyíl-
hatna, hogy ezt a tudást sze-

mélyesen ő maga adja át a hallgatóknak. 
Egyedül az említett rendelkezés jelent 
akadályt, hiszen az illető már az MTA 
Nyelvtudományi Intézetének kutatója. 
Dr. Borhy László, a BTK dékánja azzal 
érvelt, hogy az Egyetem számára hatal-
mas lehetőség, hogy egy ilyen nemzet-
közileg elismert kutató jönne hozzánk, 
ami mind kutatási szempontból, mind 
a hallgatók szemszögéből vitathatat-
lanul pozitív. Dr. Fazekas János, az 
ÁJK adjunktusa viszont arra hívta fel a 
figyelmet, hogy jogértelmezése szerint  

a Szenátusnak nincs felhatalmazása 
felmentést adni, hiszen kötik a saját 
maga számára, saját maga által felállí-
tott szabályai, és az FKR nem tartalmaz 
olyasmi rendelkezést, hogy „egyedi ese-
tekben a Szenátus másként eljárhat”. 
Ahogy mondani szokás, a demokráciát 
vita során tanulja az ember, és a részle-
tek kapcsán kezdett is kibontakozni egy 
tanóra erről. Dr. Michaletzky György-
nek, Karunk korábbi dékánjának a kine-
vezés kapcsán voltak megjegyzései, míg  
Dr. Király Miklósnak, az ÁJK dékán-
jának pedig az említett jogi probléma 

apropóján. Karunk részéről 
Dr. Frei Zsolt az ELTE tudo-
mányos életben betöltött 
nemzetközi szerepe felől 
közelítve fejtette ki támoga-
tó álláspontját. Azt persze 
senki nem vitatta, hogy a 
cél önmagában messzeme-
nőkig Egyetemünk érdekeit 
szolgálná. Végezetül, mikor 
szavazásra került sor, öt 
tartózkodás mellett került 

támogatásra a Bölcsészettudományi 
Kar előterjesztése.

Ezután áttértünk a HKR általá-
nos részének módosítására, amelyre 
az Nftv. egyik módosítása miatt volt 
szükség, nevezetesen: „Azok a volt 
hallgatók, akik 2006. szeptember 1-je 
előtt kezdték meg tanulmányaikat és 
oklevélszerzés nélkül végbizonyítványt 
szereztek, a végbizonyítvány megszer-
zésétől számított öt éven belül változat-
lan szakmai követelmények és válto-
zatlan vizsgarend keretében tehetik le 
záróvizsgájukat. E határidőt követően 
záróvizsga nem tehető, kivéve, ha 2015. 
szeptember 1-jéig a végbizonyítvány 
megszerzésétől számítva több, mint öt 
év telt el. Ebben az esetben legkésőbb  
2016. szeptember 1-jéig tehető záróvizs-
ga.” A HKR mostani módosítása egyedi 
határidők megállapítására tesz lehető-
séget az ő esetükben. Ismét számos dön-
tés született. Ha netán kedvet kaptatok 
ahhoz, hogy magatok is megtapasztalja-
tok egy hasonló ülést, akkor számotok-
ra is adott a lehetőség, hogy – bár egy 
kisebb volumenű, de rendkívül színes 
és fontos – ülésen részt vegyetek, hiszen 
a TTK HÖK Küldöttgyűlése 2015. októ-
ber 13-án 18:00-kor kezdődik az Északi 
épület 0.87-es termében, amelyre a Hall-
gatói Önkormányzat minden tagját, így 
téged is várunk!

Nagy Anett és Hoksza Zsolt
a Szenátus hallgatói tagjai
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Sport Interjú6 7XXIX. 5vös 5km
„5-ösre futottuk”

XXIX. 5vös 5km. Egy várva várt nap, ahol 800-900 ember mozdul 
meg, kevesebb mint egy óra leforgása alatt, mégis majd 20 ember több 
hónapnyi és még 10 több napi munkája van benne, s persze ne feled-
kezzünk meg a közel 25 terelőről, valamint kilométerenként a futóknak 
szurkoló ELTE Cheer lányokról. Na de hogyan is áll össze mindez? 

Felkészülés
Tavasszal rektori sportpályázat-

leadás, hogy a verseny az időmérés-
re és a technikai háttér biztosításra 
kapjon valami támogatást. Nyáron és 
szeptember elején próbáltunk szerezni 
támogatókat, sztárvendégeket több-
kevesebb sikerrel. Közben készíttettük 
a plakátot, amely elég kiválóra sikere-
dett – ezúton is köszi, Miskolczi Tamás 
Misu! – majd dolgoztunk a szokásos 
problémákon – nevezési rendszer 
hibáinak javítása, kényszerrendezé-
sek, hogy egy órán belül hirdethessünk 
eredményt, stb.

Sikerült egy elég jó face-kampányt 
csinálnunk (mind az oldal, mind az ese-
mény szempontjából), hiszen a tavalyi-
nál több ember érdeklődött a neten a 
versenyről. A holnapot is tisztába tettük, 
javítottuk a rossz/elavult kiírásokat is – 
köszönet Fetter Dávidnak és Dr. Székely 
Mózesnek. A védnöki kört is sikerült 
bővítenünk Dr. Hoffmann Tamással, 
Újbuda polgármesterével, ámbár sajnos 
ő maga nem tudott részt venni a verse-
nyen. Valamint Dr. Horváth Erzsébetet 
idéntől Dr. Jordán Tibor váltja a dékán 
úr által fővédnöki delegált posztban. 
Elég jól sikerültek a szokásos elő-rajt-
szám átadások – csütörtökön 100 rajtszá-
mot adtunk ki (+60-at a BME RUN csa-
patnak), hétfőn pedig még közel 100-at, 
valamint további 65-öt a BME RUN-nak. 
Közben természetesen ezerrel gyártot-
tuk a rajtszámokat – külön köszönet érte  
Farkas Ritának és Sudár Mariannak. 
Beszereztük a színpadot a PPK-ról 
(köszönet Józsa Kornélnak és Stomp 
Dánielnek), valamint a demizsonok 
(ebben volt a szörp) és a pót-célkapu is 
átkerült az ELTE TTK HÖK Déli Hallgatói 
Irodába, illetve a kupák és érmek is meg-
érkeztek, beleértve az ELTE Sport Kft.  
által a Senior kategória győzteseinek fel-
ajánlott ajándékokat.

Kitaláltuk a póló színét, szereztünk 
meghívott vendéget Nagy Tímea két-
szeres olimpiai bajnok párbajtőrvívó-nő 

személyében, s Dr. Karácsony András,  
a BEAC elnöke, valamint Dr. Kiss 
Ádám, a MEFS elnöke is ígérte, hogy 
kinéz a versenyre, illetve a nevezők közt 
immáron sokadszorra megtalálhattuk  
Dr. Székely Mózes MEFS főtitkár urat is.

Így vártuk tehát a nagy napot, 
amelyen sajnos borús és csípős időre 
ébredtünk.

A nagy nap
Reggel még rajtszámkészítés várt, 

majd vásárlás Lukács Karcsival (víz, 
szörp, lamináló fólia, műanyag pohár), 
ami alatt persze ezer helyen tudtuk 
csak beszerezni azt, amit máskor egy 
helyen is be lehet… {Murphy bácsi, 
köszönjük!}, bosszankodás a parkoló-
ban maradt autókon.

12:30 – víz, szörp a központ-
ban. Szerencsére új autó nem jött be.  
Van lami-náló fólia, le lehet gyártani a 
kimaradt rajtszámokat, valamint van 
vinyetta is, ámbár sajnos nem jó mére-
tű, de nem baj, megoldjuk.

13:00 – rajtszámok chipezésre 
készen, de megjöttek a Coca-Cola dol-
gozói, megbeszélés, mi hova kerül, mit 
hoztak, megosztom velük az elkövet-
kezendő pár óra tervezett kimenete-
lét. Nincs áram. Kis idegeskedés után 
sikerül szerezni az IK HÖK-től – köszi, 
srácok! – így már lehet célkaput fújni, a 
helyszínen nevezni.

14:00 – még nincsenek kinn tökéle-
tes mennyiségben az asztalok, de van-
nak már, akik megjöttek a számukért 
– apró csúszás, de behozzuk.

14:20-kor már lehet nevezni, rajtszá-
mot átvenni. Közben megérkezik az ELTE 
Cheer csapat vezetője, Kovácsik Rita a 
pólókért, amiben a lányok a meglepi 
programra készülnek. Félkor megjönnek 
a Coca-Cola dolgozói a kisebb célkapuval, 
ami pontosan illeszkedik a pályára.

14:40 – begurul a Nike Futóbusz is. 
Pár lelkes futó egyből le is csap rá s a 
cipőkre. A pakolók a színpadot pakol-
ják, keressük a hangtechnika részeit.

15:00 – Eisberg teherautó és a salik 
megjönnek, amire ráharap mindenki, 
szóval úgy néz ki, minden sínen lesz, 
ámbátor hang még nincs, s az idő sem 
a legkedvezőbb. Mindenesetre vannak 
nevezők és rajtszámátvevők is, annyira 
nem állhatunk rosszul. 

16:00 – Felpörög az élet. Egyre töb-
ben jönnek rajtszámot átvenni, cipőt 
próbálni, salátát enni, megcsodálni az 
új célkaput. Megjön az esemény hangja 
– Hömöstrei Péter –, valamint a hang-
technika és kezelője, Nagy Gergely is.

16:30 – Dr. Horváth Erzsébet 
dékánhelyettes asszony – úgy néz ki – 
utoljára megnyitja a versenyt, amelyet 
Nagy Tímea kétszeres olimpiai bajnok 
párbajtőrvívó lelkesítő szavai követ-
nek, majd Varga Réka aerobikcsillag 
bemelegítése és az ELTE Cheerleading 
Team fellépése következik, végül a rajt 
előtti utolsó program, Dr. Karácsony 
András BEAC elnök pár jó szava a ver-
senyzőkhöz.

17:04:50 – Beszámolás Nagy 
Tímeával és Dr. Karácsony Andrással 
..9..8..7 … ..3..2..1

!!!rajt!!!
Elindul a XXIX. 5vös 5km is. Amíg a 

futók futnak, rohannak a helyezésekért, 
egyéni csúcsokért, az örömért és a telje-
sítésért, a versenyközpont átalakul víz-, 
szörp- és póló-, valamint salátaosztó köz-
ponttá, azonban erre alig van idő, hiszen 
közel 15 perc múlva már itt is az első, 
aztán egyre többen és többen, fáradtan, 
boldogan, sírva-nevetve, az utolsó méte-
reken is óriásit versenyezve, míg végül 
beér mindenki és boldogan fogyasztja 
az Eisberg salit, issza a szörpöt és a vizet, 
valamint szorongatja vagy fel is veszi a 
pólóját, hiszen ez az egyik legnagyobb 
kitüntetés – ha pólód van, akkor az első 
450 közt futottál be!

Végül nem marad más hátra, mint 
tombolázni – köszönjük az ELTE TTK 
Hallgatói Alapítvány és az Eisberg 
felajánlásait eme célra –, valamint 
eredményt hirdetni. A beharangozott 
rekordidejű és rekord gyorsaságú 
eredményhirdetést összehozzuk, így 
19.00-kor (!!!) már Dr. Jordán Tibor és  
Dr. Horváth Erzsébet közösen (!!) zárják 
le a XXIX. 5vös 5km futóversenyt.

Ha tetszett, vagy kipróbálnád 
magad, várunk a XXX. 5vös 5km-en 
tavasszal!

Székely Gellért Zsombor
sportbiztos

sportbiz@ttkhok.elte.hu

Az út maga a cél
ELTE-s sikerek az 5vös5-ön

A 2015. évi őszi 5vös 5km verseny ismét rengeteg embert moz-
gatott meg. A legjobbak közt két ELTE-s hallgató is volt, Vindics 
Balázs abszolút 2., Ferenc Kata abszolút 1. lett. A hallgatók mellett 
természetesen oktatók is képviselték egyetemünket, közöttük Hor-
váth Ákos ért be másodikként.

Melyik szakon tanultok?

Vindics Balázs: Programtervező 
informatikus mesterszakon. Az alap-
szakom is programtervező informati-
kus volt, szóval nem mentem messzire.

Ferenc Kata: Biológia BSc-n kezd-
tem idén a negyedik évemet.

A fenti kérdést személyre szabva, 
melyik tanszéken tanítasz?

Horváth Ákos: Az atomfizikai tan-
széken oktatok, fizikusoknak magfizi-
ka tárgyakat. Emellett környezettano-
soknak környezetfizika tárgyakat.

Mióta futtok? Miért kezdtétek el?

V. B.: 2007 ősz óta. Őszintén? Azért 
kezdtem el futni, mert Apa szerette 
volna, és kaptam érte cserébe egy PSP-t 
(játékkonzol). De lehet, jobban hang-
zik, hogy gyerekkoromban voltam 
utcai futóversenyeken és kedvet kap-
tam hozzá.

F. K.: Pontosan nem emlékszem. 
Talán már óvodás koromban elindul-
tam Hatvan városának híres rendez-
vényén, a duatlonon (futás, bicikli-
zés, futás). Onnantól minden évben 
indultam rajta, egészen nyolcadikos 
koromig. Valamikor eközben váltam 
atlétává. Aztán a középiskola első évé-
ben kezdtem specifikusan hosszútáv-
futásra edzeni.

H. Á.: 13 évesen indultam először 
a Velencei-tó körül a futóversenyen  
(28 km) az Aranyjelvényesek az Olim-
piára akció keretében. Iskolatársa-
immal ki akartunk jutni nézőnek a 
moszkvai olimpiára, ezért kezdtünk 
bele. Az ötből négy próba kritériuma-
it teljesítettük, amiért nagyon szép, 
nemzeti színű mele-
gítőt kaptunk. Azóta 
is  minden i lyen 
ötpróbán indulok. 
A mostani akció a 
http://otprobarioba.hu 
oldalon érhető el.  
A teljesítők közül 

egy ember ki fog jutni Brazíliába az 
Olimpiára nézőnek. Akkor kb. 1500-an  
voltunk, most nagyjából 100-200 
ember indul.

Mi a legnagyobb (néhány) eredménye-
tek? Mire vagytok a legbüszkébbek?

V. B.: 800 méter a fő számom, 
ebben U23 (utánpótlás) magyar bajno-
ki címet szereztem, a felnőtt válogatott 
tagja voltam a Csapat Európa-bajnok-
ságon, valamint kijutottam az U23-as 
Európa-bajnokságra, ahol a 20. helyen 
értem célba.

F. K.: Nem tudnék egy legnagyobb 
eredményt kiemelni, örülök, hogy az 
elmúlt három évben sokat fejlődtem, 
és bízom benne, hogy ez a tendencia 
nem áll meg. Tavasszal megfutottam az 
Utánpótlás Európa-bajnokság szintjét 
10 000 méteren, az Universiade szintjét 
félmaratonon, és bár egyik verseny-
re sem vitt ki a szövetség, úgy érzem, 
innen el lehet indulni. Azt hiszem, csak 
élvezem, hogy futhatok.

H. Á.: Az 5vös5-ön elért 19:11-es 
eredményemre nagyon büszke vagyok, 
de a legjobb 5 km-es eredményem 
17:18. 1988-ban az Ibusz maratonon 
futott 3:00:40 eredményemre vagyok a 
legbüszkébb.

Rendszeresen indultok az 5vös5-ön? 
Milyen eredményeitek vannak?

V. B.: Igen, 2012 szeptembere óta 
minden alkalommal indultam. Az elmúlt 
években néhányszor voltam 2. helyezett, 
és mindig benne voltam az első 5-ben.

F. K.: Az elmúlt években szinte 
mindig elindultam, egyszer-kétszer 
sajnos más verseny miatt kimaradt. 
Mivel a BEAC pálya itt van, ahol min-
den hétköznap futok, és a biológia 
szak is a Lágymányosi Campushoz 
köt, nagyon a sajátomnak érzem azt a 
versenyt. Mindig sok ismerős arc van a 
futók között, sok baráttal lehet beszél-
getni, amíg a (rendszerint a meghirde-
tett után fél órával később kezdődő) 
eredményhirdetésre várunk.

H. Á.: Én szerveztem az első ver-
senyt a 2000 májusi Eötvös-napon, 
Mucsi Zoltán sportfelelőssel. Mind-
egyiken ott voltam, az első haton szer-
vezőként, a többin futóként.

Mi a célotok a futással?

V. B.: Szeretném minél több nem-
zetközi versenyen képviselni Magyar-
országot.

F. K.: Jó kérdés (eredetileg Balázs-
nak tettem fel – az interjúzó én). Jelen-
leg nincs különösebb célom, egyrészt 
a jó értelemben vett megszokás hajt, 
hogy szinte minden nap futhatok, más-
részt az a hormon-neurotranszmitter 
löket, ami célba érkezés után vigyort 
húz az arcomra és még úgy egy órán 
át beszéltet. Maga a futás is egy jó 
érzés, a tudat, hogy „meg tudom csi-
nálni”. Azt hiszem, okom van a futás-
ra, nem célom a futással, aztán majd 
lesz belőle valami.

H. Á.: Az út maga a cél. A futás örö-
méért futok (és az endorfin-addikcióm 
miatt is :) ).

Mit üzentek azoknak, akik most kez-
denének futni?

V. B.: A futást soha nem késő elkez-
deni. Csinálják szorgalmasan, és saját 
magukhoz mérjék az eredményeiket, 
élvezzék, hogy fejlődnek.

F. K.: Csak fokozatosan! A futás 
nagyon hálás sport, ugyanakkor 
könyörtelen is: ha edzel, egyre jobb 
leszel önmagadnál, ha nem edzel, 
hamar kiesel a formából, és nehéz visz-
szarázódni. Szóval heti 2-3 futás, de azt 
rendszeresen, és lehet, hogy később 
kívánni fogod, hogy több legyen.

H. Á.: Fusson 
rendszeresen és addig 
fusson, amíg jól esik. 
A társaság nagyon 
fontos, jó barátok közt 
jobban megy a futás.

A poszáta
ferenc.kata@nyuz.elte.hu
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Véradás Lágymányoson
A Vöröskereszt ebben a félévben is meghirdeti az Országos Felsőoktatási Véradóversenyt, amire az ELTE is nevezett. Gyertek és adjatok vért 

október 13-a és 15-e között minden nap 10-16 óráig.

A véradók között 3 Gólyahajó (https://www.facebook.com/events/1485925238374845) jegyet sorsolunk. Részletek a facebook eseménynél hamarosan.

Ami miatt számítunk rátok:
• 1 véradás = 3 beteg emberen való segítség, hiszen a vérből háromféle készítményt állítanak elő.

Ami feltétlenül kell hozzá:
• Egészségesnek kell lenni! Semmi nátha, torokkaparás, egyebek...

• Minimum 50 kg testsúly.

• Iratok: személyi igazolvány (vagy jogosítvány, vagy útlevél) TAJ kártya,EU-s kék plasztik kártya is megfelel, lakcímkártya kötelező

• Előtte étkezni kell, és sok folyadékot fogyasztani – a levett vérmennyiség 450 ml, ez testünk számára tartalék, fontos, hogy a folyadékfogyasztás 

bőséges legyen, így nem lesz probléma.

Kik és milyen gyakran adhatnak vért?
• 18-60 éves korig lehet vért adni, a rendszeres véradóknál maximum 65 éves korig engedélyezett.

• Férfiak évente 4-5 alkalommal, nők maximum 3 alkalommal.

• A véradóknak az elmúlt 365 napot kell figyelembe venniük, ha ezen belül, férfiak esetén öt, nők esetén három alkalom már volt, akkor sajnos 

meg kell várni, amíg letelik az első alkalomtól számított egy év.

• Két véradás között minimum 8 hét szünetet kell tartani.

• A vérszegénységet minden esetben a helyszínen ellenőrzik. (fájdalommentes ujjbegyszúrás)

• Kezelt vérnyomásbetegséggel, ha a pillanatnyi érték jó, szabad vért adni, az orvos mindig megméri.

Milyen esetekben nem lehet?
• Foghúzás és gyökérkezelés, antibiotikum után 4 hét szünet tartandó.

• Cukorbetegség esetén tilos.

• Terhesség kizáró ok, szülés után egy évig, szoptatás befejezése után min. fél évig nem lehet vért adni.

• Herpesz fertőzés után 4 hétig tilos.

• Gyógyszerszedés önmagában nem kizáró ok (kivétel: antibiotikum, szteroidok), a kivizsgáló orvos a helyszínen dönt erről. 

• Tetoválás, piercing, akupunktúra után fél év várakozás szükséges.

• Allergia elleni gyógyszerszedés alatt tilos!

• Kullancscsípés után 6-8 hét várakozás szükséges, mert a tünetek eddig jelentkezhetnek, Lyme-kór (igazolt) esetén végleges véradási eltiltás.

• Maláriaveszélyes területen tartózkodás után (ha nem szedett gyógyszert) min. fél év szünet, malária elleni gyógyszer szedése után orvosi 

konzultáció, de min. 3 év várakozás.

Amiben biztos lehetsz:
• Fertőzésveszély kizárt, egyszer használatos eszközökkel dolgoznak a vérvevők.

• Az adatokat az adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli az országos Vérellátó Szolgálat.

Adománygyűjtés
A Lágymányosi Campus Déli Tömbjében, a volt Eötvös Pont helyén (az első emeleti IK HÖK iroda mellett) adománygyűj-tés folyik a hazánkba érkezett menekültek segítésére. Amire a legnagyobb szükség van: taka-ró, pokróc, hálózsák, egyéb, a hidegtől védő holmik. Az ado-mányok átadására körülbelül egy hét áll rendelkezésre.

Kérünk titeket, legjobb lehe-tőségetek szerint segítsétek a kezdeményezést!

https://www.facebook.com/events/1485925238374845
https://www.facebook.com/events/1201519119862074
mailto:palfia.zsolt%40ttk.elte.hu?subject=
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Tudósítás Tudósítás & Kritika10 11Paleoketogén diéta és a biológus
Kutatók Éjszakája más szemszögből

A Kutatók Éjszakáján elém került az alábbi program: A Paleomedicina Hungary kutatóműhe-
lyének tudományos eredményei. Új szelek a gyógyításban. Vagy inkább viharok! Jó érzésű bioló-
gusnak kikerekedik a szeme, ha egy egyértelműen áltudományos csoport megjelenik a tudomány 
népszerűsítésének fellegvárában – aminek a Kutatók Éjszakáját tartom. Utánajártam.

Minden igyekezetemmel 
azon voltam, hogy ne ítéljem el 
őket érzelmi alapon. Végigpör-
gettem, hogy mi szokott az áltu-
dományos előadások buktatója 
lenni: kis elemszám, elmosott 
magyarázat, általánosítás és 
magabiztosság, a kételkedés 
hiánya… Aztán elkezdődött. 
Az első dián három egészséges-
nek látszó ember volt, mint kiderült, 
korábban a kisfiú I. típusú cukor-
beteg volt, a fiatal lány és fiú pedig 
Crohn-betegségben szenvedett, ami 
egy ismeretlen eredetű, krónikus 
gyulladásos bélrendszeri betegség. 
„Az I. típusú cukorbetegség eseté-
ben még a nem ingadozó vércukor-
szint is okozhat komoly szövődmé-
nyeket” – hangzott Clemens Zsófia  
előadásában.

Először a cukorbeteg kisfiú ese-
tét tárgyalta meg előadónk. A fiú-
nak rengeteg tünete volt, gyakori 
rohamai voltak, amikor elkezdték 
nála az inzulinadagolást. Ehhez (az 
orvosi gyakorlattal szembemenő 
– a szerk.) magas szénhidráttartal-
mú étrend társult, a vércukorszint 
komoly ingadozást mutatott és a 
tünetek is megmaradtak. Ámde!  
A paleoketogén diéta elkezdésekor 
abbahagyták az inzulinadagolást, 
abban a pillanatban normalizálódott 

a vércukorszint, és a tünetek is meg-
szűntek (grafikon).

Olyannyira működött a paleo-
ketogén diéta,  hogy terheléses 
cukortesztre is normálisan válaszolt 
a fiú szervezete. Megkérdeztem, 
hogy vajon mi történhetett, amitől 
a szervezet abbahagyta az autoim-
mun folyamatot az inzulintermelő 
sejtek ellen. A válasz magabiztos 
és kissé elhadart volt: „az autoim-
mun folyamatokat a nyugati étrend, 
kiváltképp a tej okozza. Igen, látom, 
hogy meglepődik, meg szoktak.  
Az Áteresztő Bél Szindróma gyulla-
dást vált ki, ami aktiválja az immun- 
sejteket,  amik ezért  megölik a 
saját sejteket. Mivel az Áteresztő  
Bél Szindrómát megszüntették a 
paleoketogén diétával, a gyulladá-
si faktorok száma lecsökkent, az 
immunsejtek sem támadják tovább a 
saját sejteket”. Probléma megoldva. 
(Utánanéztem: a tudományos világ 

vitatkozik, hogy a csecsemő-
kori tejfogyasztás kapcsolatban 
van-e az I. típusú cukorbeteg-
séggel, általában hatásmecha-
nizmust nem írnak.)

Erre sajnos köpni-nyelni 
nem tudtam. Két félév immu-
nológia során nem hallottam 
az Áteresztő Bél Szindrómáról, 
ezért kénytelen voltam ismét az 

internetet segítségül hívni, ahol azt 
találtam, hogy erre sajnos még csak 
az alternatív gyógyászat hivatkozik, 
és igazából fogalma sincs senkinek, 
hogy pontosan mit jelent. Tekint-
ve viszont, hogy ez egy alapvető 
tudásnak számított az előadáson 
résztvevők körében, nem volt idő 
arra, hogy nekem is elmagyarázzák, 
viszont onnantól nagyon megjegy-
zett magának az előadó, és ha feltet-
tem a kezem, szúrósan méregetett, 
majd lekezelően és minél gyorsab-
ban válaszolt.

A Crohn-beteg fiú és lány egy-
aránt nagyon vékonyak voltak, 
kiütéses volt a bőrük és a legtöbb 
olyan egyéb tünetet is mutatták, 
ami a betegséggel járt.  Egészen 
addig, amíg a paleoketogén dié-
tát el nem kezdték folytatni, azóta 
tünetmentesek. Hasonló történt 
egy vastagbélrákban szenvedő és 
egy szájpadrákos beteggel. A vas-
tagbélrákos betegnek volt sugár-
kezelése, amiről azt tudjuk, hogy 
visszajött miatta a véres széklete, a 
szájpadrákos beteg visszautasította 
az orvosi kezelést. Olyan (a diéta 
szempontjából negatív) kontroll 
nem volt, ahol csak sugárkezelés 
zajlott. Amit előadónk a grafikonról 
el tudott mondani, az az volt, hogy 
a sugárkezelés után a paleoketogén 
diéta tartotta stabilan a tumor-fak-
tor értékét. Arról bölcsen hallgatott, 
hogy a sugárkezelés vitte le a szin-
tet. A szájpadrák-beteg esetében a 
sikert az jelentette, hogy nem nőtt a 
jóindulatú daganat.

Káin
Alapvetően nem rajongok a bib-

liai jellegű történetekért, van bennem 
valami ellenállás a dologgal kapcsolat-
ban, de ebbe ne menjünk bele. Korábbi 
cikkemben írtam már, hogy az olvasás 
milyen jó, és pont ezért időnként részt 
veszek egy olvasókörön, amely egy bará-
ti társaság összeüléseit takarja havon-
ta, hogy átbeszéljen egy-egy érdeke- 
sebb könyvet és a felvetődő kérdéseket. 
Így került képbe nálam a Káin.

José Saramago rövidke könyve 
több szempontból is érdekes. Az egyik 
legkülönlegesebb számomra a pár-
beszédek megoldása volt. Saramago 
nem tagolja gondolatjelekkel a szö-
veget, hanem egyszerűen vesszőkkel 
választja el a beszélőket, nagybetű-
vel kezdve minden új megszólalót.  
Ez persze extrém hosszú „mondato-
kat” eredményez, és az olvasó úgy érzi 
(oké, én úgy éreztem), hogy a könyvet 
nem lehet letenni, egyszerűen rohan-
nak az események, „hadarósnak” érző-

dik a beszélgetés, nincs szünet, nincs 
lélegzetvétel…

Elég nyomasztóan hangzik? Való-
színűleg az is lenne, de az író (szerin-
tem) zseniális humorral rendelkezik 
(leginkább Douglas Adams Galaxis úti-
kalauz stopposoknak című trilógiájához 
– öt részben, ugye emlékeztek? – tud-
nám hasonlítani), ami teljesen feloldja 
a hangulatot.

Hogy a történetről is szót 
ejtsünk, ezúttal tényleg Ádám-
tól és Évától kell indulnunk. 
Talán mindannyian ismeritek a 
testvérpár, Káin és Ábel történe-
tét, az író ezt mutatja be nekünk 
(kis csavarral) a rövidke felveze-
tés után, melyben Ádám és Éva 
történetét olvashatjuk (szintén 
kis csavarral). Azonban ezek a kis 
csavarok önmagában nem érdemel-
nének külön kötetet, meg hát az a 
néhány fejezet sem töltene meg egy 
könyvet: a folytatásban Káin szám-
űzetéséről olvashatunk (hasonlóképp 
az előzőekhez, egy kis csavarral).

Hogy ne legyek ennyire sejtelmes 
(vagy idegesítő – nézőpont kérdése), 
ezt az utolsót lelövöm, de aztán a tör-
ténet további alakulásáról (több csavar-
ral) már nem beszélnék: Káin nemcsak 
térben vándorol „hontalanul”, hanem 
időben is, több jól ismert bibliai törté-
net helyszínén felbukkanva, és szemén 
keresztül más megvilágításba helyeződ-

nek a történetek bizonyos elemei. 
Érdekesen hangzik? Az is!

Összességében elmondható, 
hogy én remekül szórakoztam ezen 
a köteten, pedig biztos vagyok ben-
ne, hogy magamtól soha nem álltam 
volna neki olvasni. Bátran ajánlom 
nektek is, és természetesen a metó-
dust is, ahogy én rábukkantam erre 
a kincsre: üljetek össze időnként ne 
csak sörözni vagy esetleg filmezni a 
haverokkal, hanem olvassatok közö-
sen könyveket és beszéljétek át a 
dolgot, mert ahogy említettem, egy 

új nézőpont sok mindent megváltoztat.
Saáry Ákos

saary.akos@nyuz.elte.hu

Miután mindezt megtudtuk, 
arra is fény derült, hogy mi az a 
paleoketogén diéta. A ketogén dié-
ta nagyvonalakban azt jelenti, hogy 
minimális mennyiségű szénhidrátot 
és nagy mennyiségű zsírt fogyasz-
tunk. Ez epilepsziásoknál jelenleg 
is használatos, sok esetben működő 
módszer, azzal együtt, hogy csak 
találgatások vannak a pontos mecha-
nizmusról. A paleolit diéta azt tűz-
te zászlajára, hogy az ősember nem 
evett gabonafélét, se feldolgozott 
készítményeket és nagyon egészsé-
ges volt. Hát, ez utóbbi sajnos nem 
igaz. Most ezt a kettőt kombinál-
juk és természetesen mindkettőnek 
elvesztjük az összes mellékhatását, 
hiszen mint azt Dr. Tóth Csaba kije-
lentette: a zöldségekben szinte nincs 
is vitamin, minden szükségletünket 
fedezzük húsokból. Mikor kérdez-
tem, hogy a ketogén diétához hason-
lóan itt is megcsömörlik-e az ember 
a szénhidráthiányos, olajban és zsír-
ban gazdag ételektől, azt a választ 
kaptam a végig sem hallgatott kér-
désemre, hogy „mint már mondták, 
a ketogén diéta mellékhatásaival a 
paleoketogén diéta nem rendelkezik 
és nagyon finom”.

Hogy miért van bennem egy 
nagy adag feszültség még mindig? 

Mert nem mondhatom, hogy teljes 
mértékben tévednek. Mert elképzel-
hető, hogy egyes esetekben működik 
a módszerük (hogy hány ember halt 
bele az inzulin elhagyásába vagy az 
ily módon kezelt rákos megbetege-
désbe, arról sajnos nincsenek sta-
tisztikák, de előadónk szerint 100% 
a hatásfoka a módszerüknek), a 
mechanizmus tisztázatlan. A „tudás 
birtokosai” pedig szabályos szektá-

vá tömörülnek, amelyben egy orvos 
néni utánam kiabált, hogy „még 
nagyon fiatal vagyok, de majd én is 
meg fogom tudni, hogy nekik van 
igazuk, hiszen ő orvos, és rajta is a 
paleoketogén diéta segített”. Az a 
baj, hogy igazuk lehet, de az áltu-
domány sötétjébe rejtőznek vele és 
üzleti célokra használják fel.

A poszáta
ferenc.kata@nyuz.elte.hu

Sajnos nem derült ki, milyen rohamai voltak a cukorbeteg fiúnak, 
de a magas szénhidráttartalmú étrend sok gyors felszívódású inzulin-
nal kombinálva valóban jelentős cukorszint-ingazodást okozhat, ezért 
a cukorbetegeknek az inzulinadagoláson kívül a modern egészségügy-
ben is szigorú diétát kell tartaniuk. Tökéletes vércukorszintet ezzel 
együtt is nehéz elérni, mivel ez olyan mértékű figyelmet és fegyelmet 
igényel, amit csak kevesek hajlandók rááldozni az életükből a kezelésre.  
A kezeléssel járó kellemetlenségeket a technológia fejlődése lényege-
sen enyhítette az elmúlt évtizedekben az inzulinpumpa és az egyre 
kevesebb vérrel működő vércukorszintmérők elterjedésével, és számos 
új eszköz is fejlesztés alatt van, mint a vér nélküli cukorszintmérő, 
illetve a szájon át adagolható inzulin, az inzulinterme-
lődés újraindulásával azonban egyik sem kecsegtet.  
A cukorbetegség alattomossága épp abból fakad, 
hogy az évtizedekkel később súlyos szövődménye-
ket okozó magas vércukorszint nem okoz jelentős 
tüneteket, legfeljebb fejfájást és szomjúságot, ellen-
ben a kezeléssel járó alacsony vércukorszinttel, 
ami szédüléssel, remegéssel és kótyagossággal 
járó hipoglikémiás sokkot okoz.)

mailto:saary.akos%40nyuz.elte.hu?subject=
mailto:ferenc.kata%40nyuz.elte.hu?subject=
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CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál

A kultúra újfent beköltözik Budapestre. Itt mindenki megtalálja 
a fesztiválon a neki tetsző programot. Ingyenes és fizetős koncertek 
várják a látogatókat több helyszínen, valamint izgalmas kiállításo-
kat is megtekinthetnek a kultúrára szomjazók, többek közt a Ludwig 
Múzeum Ludwig Goes Pop tárlatát vagy a Magyar festészet napja 
című kiállítást a Bálnában.

Az október 2. és 18. között megren-
dezett CAFe Budapest Kortárs Művésze-
ti Fesztivál középpontjában idén Bartók 
Béla, valamint Arvo Pärt észt zeneszerző 
lesz. A fesztivál 17 napig fog tartani, és 
olyan világsztárokat lát vendégül, mint 
Szergej Krilov orosz hegedűművész-kar-
mester, Tonu Kaljuste karmester, az Észt 
Filharmónia Kórusa és a Tallinni Kamara-
zenekar, a Münchener Kammerorchester, 
és még sokan mások.

A fesztivált idén 24. alkalommal ren-
dezik meg, és idén is a Müpa, a Buda-
pesti Fesztivál- és Turisztikai Központ, 
valamint a Magyar Turizmus Zrt. közös 
szervezésében valósul meg. A rengeteg 
program nem egy helyszínen várja a láto-
gatókat. A zenei stílusok közül a fiatalo-
kat talán az akusztikus elektronikus zene 
érdekli. A Bálnában október 8-án kilenc 
órakor fellép Hauschka feat. Samuli 
Kosminen.  A német Volker Bertelmann, 
akit a nagyközönség Hauschka néven 
ismer, a zongora átalakításával újszerű 
elektronikus hangzásokkal kísérlete-
zik. A kortárs és az elektronikus tánc-
zene határterületén játszó zongorista a 
budapesti koncertjén a Múm együttes 
finn dobosával, Samulis Kosminennel 
lép fel. A két művész ugyan már 
külön-külön is fellépett hazánkban, 
azonban együtt, ezen a közös esten a 
Bálnában debütálnak Budapesten.  
A koncertjegy ára 3000 forint.

Ingyenes programok is lesznek, ilyen 
lesz a 100 szóban Budapest pályázat díját-
adója. Chiléből indult és tavaly már nagy 
sikert aratott a történetíró pályázat, ame-
lyet tavaly indított útjára a Mindspace 
nonprofit szervezet. Idén 1154 pályamű 
érkezett, és a program nagy sikere, hogy 
nemcsak a fiatalokat, hanem az időseket 
is megmozgatta, hiszen 16 éves kortól 
egészen 92 éves korig érkeztek írások. 
A szervezők az elbírálás során hol nevet-
tek, hol pedig könnyekben törtek ki, 
a nyertes pályaművek is ezt a sokszí-
nűséget tükrözik. A program szépsé-

ge az egyszerűségében rejlik: mit jelent 
ebben a városban élni, milyen emlékeket, 
érzéseket kelt az indulókban Budapest.  
A beküldött művek közül a legjobb száz 
írás egy kis füzetben kiadásra kerül, a 
legjobb tizenkettőt grafikusok illusztrál-
ják, négy mű pedig megzenésítésre kerül.  
Az első három helyezett pedig pénzju-
talomban részesül. Október 2-án este 
hét órakor, az ünnepélyes díjátadó 
keretén belül a nagyközönség is meg-
ismerheti a pályázókat, sőt a legjobb 
három mű megzenésített változatát is 
bemutatják. Ekkor tudják meg a pályá-
zók, hogy a három zsűritag: Wink-
ler Nóra, Nagy Dániel és Szőllőssy  
Balázs hogyan értékelte a műveiket.

A Városháza Parkban felállított 
Üvegházban a CAFe Budapest ingye-
nes koncertekkel is várja a véletlenül 
arra sétálókat éppen úgy, mint a tuda-
tos kultúrfogyasztókat. Nagy Edi, aki a 
2014. évi Veszprémi Utcazene Fesztivál 
szakmai díjazottja, új formációval lép 
színpadra. A saját, magyar nyelvű dalain 
kívül pár angol feldolgozás is elhangzik 
majd. Zenéje nemcsak érzelmes, hanem 
elgondolkodtató is. Mélabús és mégis 
élettel teli, nem feltétlen a divatot követő 
és rendkívül őszinte.

A CAFe Budapesti Kortárs Művé-
szeti Fesztivál kicsiknek és nagyoknak 
is sok programot kínál. 
Mindenki megtalálja a 
hangulatának megfelelő, 
izgalmas programot.

Czauner Borika
czauner.borbala@nyuz.elte.hu

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!

Ramsest vissza-
húzza az ágy

Ramses kutyánkat a család öregnek 
nyilvánította, így a napi négy, néha öt séta 
háromra redukálódott. Már nem nagy 
túrákat teszünk az erdőben, csak eltotyo-
gunk a kutyafuttatóhoz, majd visszasétá-
lunk nagy lihegve. Reggelente általában 
Édesapám kíséri Ramit, de tegnap ez 
máshogy történt, mivel a szüleim kora 
reggel indultak vidékre, így nekem kellett 
korán kelnem. Reggel nyolckor szólt is a 
telefonom ébresztőórája, ki az ágyból és 
sétára fel. Ramses időközben már átjött 
hozzám, nincs hozzászokva az egyedül 
alváshoz, elvárja, hogy simogassa valaki a 
hátát, mielőtt elalszik, mert így macskával 
álmodik. Cirógattam a fülét, gondoltam 
erre csak felébred, hiszen kint már vár-
nak minket a kutya barátaink: egy francia 
bulldog, egy boxer, egy weymari vizsla és 
persze Simon, a mopsz.

Ő csak nézett rám nagy szemekkel és 
szomorúan. Erőtlenül megpróbált felállni, 
de a közben meg-megakadt a mozdu-
latban, így inkább leült. Próbálkoztam 
én mindennel, kérleltem, könyörögtem, 
parancsoltam, majd fél óra próbálko-
zás után feladtam. Riadtan telefonál-
tam Édesapámnak, hogy bizony nagy a 
baj, a negyven kilós kiskutyánk meg se 
moccan és lehet, hogy valamije fáj. Azt 
a tanácsot kaptam, hogy udvariasan kell 
kérni, mert reggelente kicsit nyűgösebb, 
én erről ugyan tudtam, de azért azt nem 
gondoltam, hogy tíz óra előtt magáznom 
kell, utána meg már mehet a tegezés. 
Megelégeltem a dolgot, ha ő nem akar 
menni, akkor bizony nem kényszerítem. 
A takaró alá fúrta magát és elégedetten 
szuszogva visszaaludt. Nincs megnyug-
tatóbb annál, mint amikor Ramses feje 
a vállamon van, és elégedetten horkol 
a fülembe, így elég hamar elaludtam. 
Később, tizenegy órakor, ahogy a kakuk-
kos óra huhogott, nemcsak én ébredtem 
fel erre a zajra, hanem az eb is. Hirtelen 
felugrott, lepattant az ágyról, két ugrással 
már az előtérben volt, és mutatta, hogy 
merre van a póráza. Úgy tűnik, vénségére 
későn kelő lett.

Czauner Borika
czauner.borbala@nyuz.elte.hu

Kiürülő kaptárak
A méhkolóniák összeomlása

Azt hiszem, nem árulok el nagy titkot azzal, hogy a méheknek 
nem csak a mézet köszönhetjük. A világon a 100 legfontosabb 
haszonnövény közül 70 beporzását ők végzik, összességében pedig 
a világ élelmiszer-termelésének egyharmada függ szorgos munká-
juktól, ezért különösen ijesztő az a jelenség, hogy a méhek egy része 
egészen egyszerűen eltűnik.

2006-2007 telén amerikai egyesült 
államokbeli méhészek azt tapasztal-
ták, hogy teljesen egészségesnek tűnő, 
30-50 ezres egyedszámú méhcsalá-
dok tűntek el, egyik napról a másikra.  
A dolgozók nagy része kirajzás után 
soha többé nem tért vissza a kasba – 
hátrahagyva a kaptárban lévő mézet, 
virágport, petéket, fejlődő lárvákat, 
néhány dolgozót és a királynőt is –, 
de a tetemeiket nem találták meg.  
A lárvák gondoskodás híján napokon 
belül elpusztultak, ahogyan az otthon 
maradt dolgozók és a királynő is.

A jelenség nem egyedi, 2006 ősze 
óta Nagy-Britanniában, Lengyelor-
szágban, Németországban, Belgium-
ban, Hollandiában és Dél-Európa több 
országában is érzékelhető a méhek 
számának drasztikus csökkenése, és 
bár a feltételezett kiváltó okok részben 
különbözőek, az eredmény ugyanaz. 
2007 áprilisában a pusztulás Tajvanon 
is megjelent, 2012 óta pedig Németor-
szágot és Svájcot is érinti.

A szakértők már saját névvel is 
illetik a jelenséget: kolónia-összeom-
lási rendellenesség (Colony Collapse 
Disorder, CCD). A folyamat hátbor-
zongató, ugyanis a kutatók régóta 
ismerik a méhek kitűnő kommuniká-
ciós és tájékozódási képességeiket, így 
ennek fényében érthetetlen az, hogy 
teljes méhcsaládok ne térjenek vissza 
a kaptárokba. Eltűnésüket követően 
sem a kaptárban, sem annak környe-
zetében nem lehet beteg vagy elpusz-
tult méheket találni, a kaptárban bent 
maradó maroknyi kifejlett egyed 
ugyanakkor ideg- és immunrendszeri 
károsodás tüneteit mutatja, a vizsgá-
latok szinte valamennyi ismert méh-
betegség egyidejű jelenlétét kimutat-

ták ezeknél az egyedeknél. 

Az elhagyott kaptárak dugig vannak 
őrizetlenül maradt mézzel, virágpor-
ral, petékkel és fejlődő lárvákkal, sok 
esetben maga a királynő is a kaptár-
ban marad, ám utóbbiakat normális 
esetben dolgozók ezrei vigyázzák, 
tisztogatják és táplálják. Továbbá a 
kaptárakat mintha egy emberi szem 
számára láthatatlan karantén venné 
körül, sem szomszédos méhcsaládok 
(ami amúgy gyakori eset), sem más 
méztolvajok, sem pedig viaszmolyok 
nem mennek a közelükbe.

A szindróma pontos okai a mai 
napig nem ismertek, mindössze 
annyit lehet tudni, hogy a kiváltó fak-
torok igen összetettek, nagy valószí-
nűséggel több, egymást erősítő vagy 
összeadódó hatás játszik szerepet a 
jelenség kialakulásában. Ezek között 
megtalálhatóak a különböző növény-
védő szerek, ugyanis a virágporból, 
méhviaszból, lárvákból és kifejlett 
méhekből vett minták elemzésével 
több tucat agrokemikália jelenlétét 
mutatták ki. Külön kiemelendő egy 
viszonylag új, szintetikus nikotint, 
ún. neonikotinoidokat tartalmazó 
szercsalád, amelyet igen kiterjed-
ten használnak rovarkártevők ellen.  
A szerek hatása a rovaroknál ideg-
rendszeri zavarokat, pl. emlékezet-
kiesést okoz. Továbbá az egyre ter-

jedő intenzív 
mezőgazda- 
sági gyakor- 
l a t  miatti 

monokultúrák közelében a méhek-
nél hiánybetegségek léphetnek fel, 
hiszen az állatoknak szükségük 
volna a változatosabb táplálkozás-
ra az egészségük érdekében, ame-
lyet egyféle táplálékból nem tudnak 
fedezni. Szintén az intenzívvé váló 
mezőgazdasággal függ össze, hogy 
a hatalmas táblák megporzását a 
helyi méhek egyszerűen nem tud-
ják garantálni, ezért nagyobb távol-
ságról kell méhcsaládokat hozatni, 
ami folyamatos utaztatásukat jelenti, 
komoly stresszt okozva.

Vírusok is állhatnak a jelenség hát-
terében, amerikai méhkutatók ugyanis 
51 méhkolónia genetikai elemzése után 
egy vírus nyomát találták meg azoknak 
a családoknak a DNS-ében, amelyeket 
sújtott a kolónia-összeomlás. E vírus a 
méhek szárnyának bénulását okozza, a 
megbetegedett rovar nem tud repülni, 
és nem jut vissza a kaptárba. A méhek 
kártevői közül a legfőbb gyanúsított az 
ázsiai méhatka, amely a méhcsaládok 
egyik legfontosabb közvetlen kártevő-
je, ezenkívül fontos átvivőszervezete 
számos vírusos és bakteriális meg-
betegedésnek, köztük az izraeli akut 
paralízis vírus korokozójának, amely 
kutatások szerint szoros összefüggést 
mutat a kaptárelhagyással. Ezen beteg-
ségek hatásait fokozhatja az is, hogy a 
manapság kereskedelmi forgalomban 
lévő több millió méhkirálynőt mindösz-
sze néhány eredeti királynőből tenyész-
tették, így csökken a genetikai változa-
tosság, ami gyengíti a kártevőkkel és 
betegségekkel szembeni ellenállást.

Felmerült, hogy egyes transzgéni-
kus kukoricafajok is károsíthatják a 
méhek egészségét, azonban ez nem 
nyert bizonyítást. Végül az is felvető-
dött, hogy elektromágneses hullámok 
is zavarhatják a méheket, ugyanis egy 
kutatás során közvetlenül egy méhes 
konténer mellé telepítettek egy bázis-
állomást, és azt tapasztalták, hogy 
romlott az ott élő méhek memóriája és 
tájékozódóképessége.

Egyvalami azonban biztos: élet-
bevágó, hogy kiderítsük a tömeges 
méhpusztulások okát és megfelelő 

lépéseket tegyünk a visszaszorítás 
érdekében, hiszen a méhek szerepe 
létfontosságú a mezőgazdaság szá-
mára, nem áll rendelkezésünkre 
olyan technológia, amellyel be tud-
nánk porozni növényeinket.

Schimek Éva
schimek.eva@nyuz.elte.hu
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Beküldési határidő: a megjelenéstől számított egy héten 
belül (következő hét szerda 12:00).
Kérlek, tartsátok ezt tiszteletben!
A nyertesek gumicukraikat (3 zacskó) az Északi Hall-
gatói Irodában (É 0.75) nyitvatartási időben vehetik át.
Nyertesnek az minősül, aki ebben a dobozban látta a 
nevét az újságban.

Miért pont ezt a sorozatot nézzétek 
meg? Mert érdekes! És miért érdekes? 
Mert okos. Megfogott az, hogy nem 
kell mindig fantasztikus látvány, extra 
kellékek és misztikus történet ahhoz, 
hogy érdekfeszítő és szórakoztató 
legyen a műsor.

A sztori 1989-ben indul el, amit 
először észre sem vettem (pedig kiír-
ták a legelején), csak néztem egy ideje, 
és nagyon retrónak tűnt 
minden. A jelmezeket és 
az épületeket is sikerült 
nagyon jól összeválo-
gatni, mintha tényleg 
a ’90-es években for-
gatták volna. A fősze-
replő – Martin Moone 
– egy ír fiúcska, aki életének min-
den percét megosztja legjobb barátjával.  
A képzeletbeli barátjával. Ez így szá-
momra elég bénának hangzott, mikor 
először megismertem a történetet, de az 
epizódokban nem így jött át, mert min-
den helyzetben tud nagyon frappáns 
és vicces választ adni, mikor zavar-

ban van, akkor is sokkal jobban vág az 
esze, mint az enyém 9 óra pihentető 
alvás után. Plusz én nagyon szeretem 
az angol humort (bár ez ír, azért hasonló 
kategóriába teszem, bocsánat, ha vala-
kinek a lelki világát sértem). Továbbá 
érdekességként még az is megemlít-
hető, hogy időnként olyan jeleneteket 
vágnak be, ami a valóságban meg-
történt, és a sorozatbeli világ korába 

illeszkedik, pl. a berlini fal ledöntése. 
Ráadásul úgy szőtték bele a történetbe, 
hogy nem ez volt a fő téma, hanem pár-
huzamot vontak a kisfiú hétköznapi, 
„óriási” feladatai és a való világ esemé-
nyei között. Neki mást jelentett egy fal 
leomlása, mint ez a konkrét történelmi 
esemény. Szerintem ez teljesen jó volt 
így, mert visszagondolva az én álta-
lános iskolás éveimre, nekem sem jöt-
tek át annyira a sorsfordító történések.  
Például az évezred fordulóján egész 

nap az ment a tévében, 
hogy világvége lesz, én 

meg azt sem tudtam, 
hogy mi az a világvége.

Egy rész megnézése 
23 percet vesz igénybe, így 

nem is kell sok szabadidő 
ahhoz, hogy egy kicsit ki tudjak kap-
csolódni ezzel a remekművel. Minden-
kinek nagyon ajánlom, tényleg nagyon 
szórakoztató és egy kicsit más, mint a 
mostanában „megszokott” sorozatok.

Resch Bori
resch.borbala@nyuz.elte.hu

Watchmen
Ki őrzi az őrzőket?

A huszadik század képregényművészetének legjelentősebb 
alkotásai között tartják számon Alan Moore kultikusnak számító 
Watchmen-jét, filmváltozatát pedig 2009-ben Zack Snyder rendezésé-
ben mutatták be a mozikban. És hát ki ne szeretné a képregényeket, 
szuperhősöket és a jelmezes igazságosztókat? Azonban ez a film 
valami egészen mást tartogat.

A történet egy alternatív nyolc-
vanas években játszódik, ahol még 
Nixon az elnök, és ahol pattanásig 
feszült hidegháborús helyzetben 
követhetjük néhány maszkos igaz-
ságosztó és egy igazi, szuperké-
pességekkel rendelkező szuperhős 
sorsát. A sztori egyikük, a kormány-
nak dolgozó, gátlástalan Komédiás 
(Jeffrey Dean Morgan) meg-
gyilkolásával indul, mire 
másikuk, a túlfejlett igaz-
ságérzettel rendelkező, 
már-már pszichiátriai eset 
Rorschach (Jackie Earle 
Haley) nyomozni kezd. 
Így lassan megismerhetjük 
a többieket is, a komplexusos 
Éji Baglyot (Patrick Wilson), az any-
ja árnyékában élő Selyem Kísértetet 

(Malin Akerman), a bolygó legoko-
sabb emberének tartott Ozymandiast 
(Matthew Goode), aki képes nagyban 
gondolkodni, és nem utolsósorban a 
film egyetlen igazi „szuperhősét”, 
a szinte bármire képes Dr. Manhat-
tant (Billy Crudup), aki viszont egy-
re jobban távolodik az emberektől. 
Eközben egy nagy terv kezd formát 

ölteni, de vajon mekkora áldo-
zatot szabad hozni a nemes 

cél érdekében?
A film nem ad sokat 

az eredeti történethez, 
sőt sokak szerint egyene-
sen annak szolgai máso-

lása, annak ellenére, hogy 
a végkifejlethez más úton jut 

el. Továbbá a filmből kimaradt egy 
szál, amely tulajdonképpen egy tör-

ténet a történetben – esetünkben 
képregény a képregényben –, amely 
egy kalóztörténet, és remekül össze-
fonódik az eseményekkel, mintegy 
ellenpólusként szolgálva.

Én nem vagyok a képregény 
mint műfaj rajongója, azonban a 
Watchmen összetettsége, hangulata 
és mondanivalója lenyűgözött, így 
ha a filmet nem is, az alapjául szol-
gáló művet mindenkinek ajánlom!  
A napokban napvilágra került érte-
sülések szerint hamarosan tévésoro-
zat formájában is megtekinthetjük, 
én kíváncsian várom.

PP
schimek.eva@nyuz.elte.hu

WATCHMEN (amerikai akciófilm, 162 perc, 
2009)
Pontszám: 7/10

Keresd a különbséget!
Erre a hétre, az online kiadásba egy szintén régi kedvencet 

hoztam nektek. Láttok két képet, nem mellesleg a Lágymá-
nyosi Campusról, és meg kell keresnetek a 10 különbséget. 
A megfejtést a nyuzrejtveny@gmail.com címre küldjétek, és a 
lehető legpontosabban adjátok meg a különbségek helyét és 
leírását. Jó szórakozást!

Fetti
fetter.david@nyuz.elte.hu
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