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Sziasztok!
Október 10-én (szombaton) egy kis csoport hallgató 

gyülekezett az Egyetem téren az ELTE ÁJK A épülete 
előtt. Mivel jelen sorok írója is a fent említett embe-
rek között ácsorgott, jogosan fogalmazhatok úgy, hogy 
azért gyűltünk ott össze (nem, nem azért...), hogy a kari 
lapok szerkesztőinek és újságíróinak tartsunk egy rövid 
képzést.

A tervezetthez képest kis csúszással ugyan, de tíz 
óra után pár perccel elkezdődött a program a közel 
80 érdeklődőnek. A programok nagyon szerteágazóak 
voltak, az egészen alapozók (pl. az ELTE szervezeti fel-
építése) mellett természetesen az igazán újságíróknak 
szóló előadásokra helyeződött a hangsúly (pl. a tipográfia mibenlétéről, helyes-
írási hibákról és a tördelés alapjairól hallgathattak új információkat a résztvevők).

A szervezők elsődleges célja az volt, hogy a különböző lapok szerkesztői 
megismerhessék egymást, és nem titkolt célunk az is, hogy egy alap tudásbázist 
hozhassunk létre, amelyhez mindannyian visszanyúlhatunk, ha valamiért elbi-
zonytalanodnánk.

A résztvevőknek a rendezvény végén le kellett adniuk egy értékelő kérdőívet, 
amelyek eredményének összesítése jelen sorok írásáig még nem készült el, de 
az már kiderült, hogy a 6-os skálán értékelhető „hasznosság-mutató” 4,6 pontos 
lett, ami szerintem nem rossz eredmény, illetve több „Még ilyet!” megjegyzés 
is érkezett be hozzánk. Mint előadó, személyes tapasztalataim szerint tudtunk 
a résztvevőknek új információval szolgálni (én a tördelésről tartottam rövidke 
ismertetőt), így személy szerint mindenképp hasznosnak értékelem az eseményt. 
A hangulat mindenesetre remek volt.

Ha szeretnél te is ehhez a dinamikusan fejlődő, jó hangulatú csapathoz csat-
lakozni, ne fogd vissza magad: a Tétékás Nyúz tagfelvétele folyamatos, vedd fel 
velem a kapcsolatot e-mailben (vagy az új helyesírás szerint ímélben – tudtátok?) 
vagy a fogadóórámban, és megbeszéljük a részleteket. Garantálom, hogy a meg-
szerzett tapasztalatot nemcsak az újságnál, hanem egyetemi tanulmányaid alatt 
is hasznosítani tudod!

Saáry Ákos
főszerkesztő

foszerkeszto@ttkhok.elte.hu
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Együttműködés a József Attila Színházzal

Kisfaludi András általános rektorhelyettes és 
Nemcsák Károly színházigazgató 2015. október 7-én 

együttműködési megállapodást írt alá, melynek célja az 
egyetemi színjátszó társulatok tevékenységének támoga-

tása, valamint a színház programjainak népszerűsítése az 
egyetemi polgárok körében.

Az együttműködési megállapodás kezdeményezője Horváth 
István, a Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék egyetemi docense 

volt, a hallgatói csoportok összefogásával és a színjátszó társulatok 
igényeinek felmérésével Pozsár-Szentmiklósy Zoltánt, a hallgatói 

ügyek rektori biztosát bízták meg.
forrás: http://www.elte.hu

Élet a börtön után

Az Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szak-
kollégium és a KineDok dokumentumfilmklub-
jának következő vetítése 2015. október 15-én lesz, a 
Spájz-estek keretében. A Comeback című szlovák doku-
mentumfilmben két visszaeső bűnöző értékeli a múltját 
és próbál szembenézni saját jövőjével, ahogy a szabadulá-
suk ideje közeleg.
A film vetítése után a hazai büntetés-végrehajtás reintegrációs 
lehetőségeiről, a visszailleszkedést segítő gyakorlatokról, illetve 
azok hiányáról beszélget Lehoczki Ágnes pszichológus, bv. száza-
dos (Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Büntetés-végrehajtási Tanszék) 
és L. Molnár István börtönlelkész (Budapesti Fegyház és Börtön).

Időpont: 2015. október 15. 18:00
Helyszín: ELTE TáTK, Némedi Dénes Kari Könyvtár előtti tér (1117 Buda-
pest, Pázmány Péter sétány 1/A, -1.45)

forrás: http://www.elte.hu

Több mint 800-an az 5vös 5km-en

2015. szeptember 29-én huszonkilencedik alkalommal rajtolt el az ELTE legnagyobb futóversenye,  
az 5vös 5 km. A résztvevő több mint nyolcszáz futót Karácsony András, a BEAC elnöke, Horváth Erzsébet, 

a TTK dékánhelyettese és Nagy Tímea olimpiai bajnok köszöntötte. A harmincadik 5vös 5 km-t jövő tavasszal 
rendezik, a szervezők szeretnék, ha legalább ezren ott lennének a rajtnál. 

A bemelegítést Varga Réka, a BEAC aerobic oktatója vezényelte. A visszaszámlálás után elindult a mezőny,  
a profi futók rögtön az élre álltak, és kemény tempót diktáltak. Újdonság volt, hogy az ELTE Cheerleading csapat 

tagjai élő kilométerköveket szimbolizáltak, buzdításuk sokaknak jelentett pár másodperces előnyt a végelszámolásnál.
A férfiaknál Farkas Darius Ádám, a BEAC atlétája 15:11-es időeredménnyel nyert, a hölgyeknél a szintén BEAC-os  

Ferenc Kata 17:23-as eredménnyel bizonyult a leggyorsabbnak. A legsportosabb kar ez alkalommal is a TTK lett. 
A távot Horváth Erzsébet dékánhelyettes, Jegyes-Tóth Kriszta kommunikációs igazgató és Kóczián Lilla, a Rektori 

Koordinációs Központ vezetője is teljesítette.
forrás: http://www.elte.hu

Elhunyt Göncz Árpád

2015. október 5-én, életének 94. évében elhunyt Göncz Árpád 
politikus, író, műfordító. Göncz Árpádot 1990. augusztus 3-án 
választotta az Országgyűlés köztársasági elnökké, ezzel ő lett a 
rendszerváltás utáni Magyarország első államfője. 1922-ben  
született Budapesten, 1944-ben szerzett jogi diplomát a 
Pázmány Péter Tudományegyetemen, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem jogelőd intézményében. 1995-ben 
újraválasztották, 2000 augusztusáig volt Magyarország 
államfője. 2000 után közéleti, pártpolitikai szerepet 
nem vállalt. 2005 óta a nyilvánosságtól távol, visz-
szavonultan élt.

forrás: http://www.elte.hu

Nívódíjas lett az egyetemi emlékmű

A Budapesti Építész Kamara 2015-ben Nívódíjat alapított, hogy meg-
ünnepelje a fővárosban megépült kiváló alkotásokat és alkotóikat.  

A zsűri a 46 érvényes pályázat összességét – amely az elmúlt 
négy év termése – magas színvonalúnak ítélte meg: öt díjazott 

alkotás mellett további kilenc pályamű jelöltként való meg-
említését szavazta meg. A bírálók a legjobb öt alkotás közé 

választották a Trefort-kerti emlékművet is. 
A zsűri az emlékmű építészei mellett a 4-es metró,  

a Geometria irodaház, a Móricz Zsigmond körtéri Gom-
ba és a Prezi HQ irodaház alkotóinak ítélte a díjat.  

A zsűrizett alkotásokból 2015. október 1. és 25. 
között látható kiállítás a FUGA Budapesti Építé-

szeti Központban. Az ünnepélyes díjátadót 2015. 
október 5-én rendezték, a díjakat Bálint Imre 

Ybl-díjas építész, a Budapesti Építész Kamara 
elnöke adta át.

forrás: http://www.elte.hu

Telek Máté
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Hallgatói közélet Hallgatói közélet4 5Véradás Lágymányoson
A Vöröskereszt ebben a félévben is meghirdeti az Országos Fel-

sőoktatási Véradóversenyt, amelyre az ELTE is nevezett. Gyertek, 
és adjatok vért október 13-a és 15-e között minden nap 10-16 óráig!

A véradók között három Gólyahajó-
jegyet sorsolunk ki. A részleteket megta-
láljátok az esemény Facebook-oldalán.

Ami miatt számítunk rátok:
• 1 véradás = 3 beteg emberen 

való segítség, hiszen a vérből három-
féle 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 vér-
mennyiség 450 ml, ez testünk számára 
tartalék, fontos, hogy a folyadékfo-
gyasztás bőséges legyen, így nem lesz 
probléma.

Kik és milyen gyakran adhat-
nak vért?

• 18-60 éves korig lehet vért 
adni, a rendszeres véradóknál maxi-
mum 65 éves korig engedélyezett.

• Férfiak évente 4-5 alkalom-
mal, 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 saj-
nos 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 (fájda-
lommentes 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.

• Herpeszfertőzés után 4 hétig 
tilos.

• Gyógyszerszedés önmagában 
nem kizáró ok (kivétel: antibiotikum, 

szteroidok), a kivizsgáló orvos a hely-
színen dönt erről. 

• Tetoválás, piercing, akupunk-
túra után fél év várakozás szükséges.

• Allergia elleni gyógyszersze-
dés alatt tilos!

• Kullancscsípés után 6-8 hét 
várakozás szükséges, mert a tünetek 
eddig jelentkezhetnek, Lyme-kór (iga-
zolt) 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, egy-

szer használatos eszközökkel dolgoz-
nak a vérvevők.

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

Matekos korrepetálás
Ebben a félévben is tartunk MASZAT-

ot, azaz a hallgatók által hallgatóknak szer-
vezett korrepetálásokat. Akármilyen kér-
désed van, szívesen segítünk, türelmesen 
magyarázunk el mindent. Minden héten 
a következő időpontokban tartunk kor-
repetálást: kedd 14–16, csütörtök 12–14. 
Helyszín: Matematikai Múzeum (Észa-
ki Épület, a kémia portánál). Fakultatív 
alkalmunk is van, ha esetleg találsz kor-
repetitort, a hetente megrendezett mate-
kos teadélutánon is ott vagyunk (kedden  
16 órától az épület zárásáig)! Ne csüg-
gedj, ha nem lenne jó egyik időpont sem, 
az alább található e-mail címen a korre-
petitorokhoz irányítunk, akikkel meg-
beszélhetsz egy személyes vagy kisebb 
csoportos korrepetálást bármikor a héten. 
Ha tudsz, írj e-mailt a következő címre, 
mielőtt jönnél, vagy ha külön időpontot  
kérsz: maszat@ttkhok.elte.hu.

Antal Ádám
MASZAT-koordinátor

Mentorrendszer
Hogyan tovább?

Az idei mentorképzés nyáron sikeresen lezárult. Azóta lezajlottak a 
gólya-mentor találkozók és a gólyatáborok is, s a beiratkozás után már 
azon gólyák is megismerkedhettek mentoraikkal, akik nem vettek részt 
egyik rendezvényen sem. A Mentorrendszer tehát működik, a mento-
rok lelkesen dolgoznak: gólyaavatók szervezésében vesznek részt, és 
persze rázúdítják a gólyákra a hasznos tudnivalókat.

Akkor mi változott? Nos, lemon-
dásommal megüresedett a mentorko-
ordinátori pozíció, melynek betöltésére 
most három jelölt is van. Bár a cikk 
olvasásakor már nagy eséllyel meg-
lesz az utódom, mivel mindhárman 
alkalmasak a pozícióra, így most az ő 
pályázatukból szeretnék veletek sze-
melvényeket megosztani.

Borbély Eliza
Borbély Eliza 

vagyok, másodéves 
kémia szakos hall-
gató. 1996. április 
23-án születtem Haj-
dúnánáson. Mindig 
is szerettem aktív 
tagja lenni a közélet- 
nek, így már első félévben is próbál-
tam minél jobban segíteni a szak-
terület munkáját, ezért is lettem 
képviselő és mentor. Szerintem egy 
mentorkoordinátor legfontosabb 
tulajdonságai közé tartozik a jó kom-
munikációs készség, a figyelem meg-
ragadása, valamint az, hogy csapattá 
képes kovácsolni egy egyszerű töme-
get. A képzés lebonyolításához nem 
elég egy jó koncepció, ha nincs elég 
jelentkező, és nem támaszkodhatunk 
már az elején arra, hogy lesz utókép-
zés is. Így úgy gondolom, hogy már 
október-november folyamán el kell 
kezdeni a megfelelő promóciót, pél-
dául szívesen részt vennék az egyes 
szakterületek bevonóin, s beszélnék 
magáról a képzés menetéről. Fon-
tosnak tartom, hogy a képzésből 
kikerülő mentorok pszichológiailag 
is felkészültek legyenek. Először 
magukat kell megismerniük ahhoz, 
hogy tudják mire képesek, legyen 
önbizalmuk, de fel tudják mérni, 
mikor kell nekik is segítséget kér-
ni a hibás információk terjedésének 
elkerülése végett. A képzés lezárá-
saként a mentortáborban jó ötletnek 

tartom az ismétlő teszt megírását, 
mivel a tudás felfrissítésére tökéle-
tes. A programok itt már inkább a 
csapatépítésről szólnának: úgy gon-
dolom, hogy a túlzott versengés csak 
még jobban erősíti a szakterületek 
közötti ellentéteket. Persze minimá-
lis versenyre szükség van, hogy a 
motivációt növeljük, de szeretném, 
ha a szakterületek jobban együtt 
tudnának működni.

Égerházi Bálint
Égerházi Bálint 

vagyok,  másod-
éves földtudomány 
alapszakos hallgató. 
Debrecenben szü-
lettem 1994. április  
11-én. Az idei mentor-
képzés sokat adott  
nekem, így szeretném fenntartani 
és csiszolni, hogy mások is legalább 
ilyen jó érzéssel és sikerrel végezhes-
sék el azt. Emellett motivál, hogy a 
gólyák hasonlóan jó alapot kapjanak 
a beilleszkedéshez, mint én kaptam, 
hiszen nem szabad elfelejtenünk: 
értük csináljuk. A mentorhétvé-
gén és a mentortáborban a szakmai 
programok összeállítása mellett az 
érintett tisztségviselők és képvise-
lők segítségét is kérném a részletek 
kidolgozásában, amennyiben nyílik 
lehetőségük segédkezni ilyen felada-
tok elvállalásában. Mindkét esemé-
nyen, a szakterületi csapatkohézió 
elmélyítése mellett, előtérbe hoznám 
a szakterületek közötti ismerke-
dést is, ezt elsősorban a programo-
kon és a csapatversenyeken  részt 
vevő csapatok többféle és külön-
böző vegyítésével oldanám meg.  
Ezt azért tartom fontosnak, mert úgy 
gondolom, a mentorrendszer nem 
csak a Hallgatói Önkormányzat és az 
elsőévesek között jelent kapcsolatot, 
hanem kivételes kapcsolatteremté-

si lehetőségeket is biztosít a benne 
részt vevő, különböző szakterületű 
hallgatók megismertetésére is, ezál-
tal közelebb hozva a szakterületeket 
egymáshoz.

Vida Nikolett
Vida Nikolett-

nek hívnak, 1993. 
szeptember 14-én 
születtem Győrben. 
Harmadéves tanár-
szakos hallgató va- 
gyok, angol nyelv 
és kultúra tanára – 
matematikatanár szakpáron. Már évek  
óta tudatosan készülök arra, hogy 
tanárként emberekkel fogok dolgozni 
a későbbiekben. Véleményem szerint 
a tanárképzésben való részvételem 
jelentős mértékben hozzájárulhat 
későbbi koordinátori munkámhoz, 
hiszen immár harmadik éve azt 
tanulom, hogyan kell emberekkel 
foglalkozni, ismeretlenekből egy jól 
működő csapatot összekovácsolni. 
Fontosnak tartom, hogy a mentorok 
szakmai felkészítése magas színvona-
lon történjen. Tudom, hogy a mento-
rokat elsősorban a gólyák segítésére 
képezzük, de véleményem szerint 
fontos, hogy a mentorok – a megfe-
lelő szakmai felkészítés mellett – jól 
érezzék magukat.

A mentortáborban nagyobb hang-
súlyt fektetnék a mentori munkára, 
gondolok itt a már említett csapatépítő 
képességek fejlesztésére. Részleteseb-
ben tárgyalnánk a lehetséges problé-
mákat, mindenkinek lehetősége lenne 
kipróbálnia magát mentorként, együtt-
működve más szakterületek mentorai-
val, például: szituációs játékok, külön-
böző játékok levezetése – esetlegesen 
más szakterületek mentorainak.

Nagyobb hangsúlyt fektetnék 
arra, hogy a szakterületek mentorai – 
a korábbi évekkel ellentétben – jobban 
megismerjék egymást.

A következő mentorképzés feb-
ruárban indul a megválasztott men-
torkoordinátor vezetésével. Ha kedvet 
kaptál a mentorkodáshoz, ne habozz 
jelentkezni!

Kérdésed lenne? Tedd fel bátran 
mentorodnak, vagy írj egy e-mailt a  
mentorkord@ttkhok.elte.hu címre!

Török Mátyás
kommunikációs elnökhelyettes

ex-mentorkoordinátor

mailto:maszat%40ttkhok.elte.hu?subject=
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Kódjátszma, avagy az enigmáról érthetően
Az idei félévben először került megrendezésre a Matekos Filmklub. Az idei nagy sikerű 

Kódjátszma volt terítéken. A rendezvény egy előadással kezdődött, amit Szabó Csaba tartott. 
Felvilágosította az ott jelenlévőket az enigma szerkezetéről és megfejtésének menetéről. A tanár 
úr színes ábrákkal és a folyamatok mutogatásával próbálta emészthetőbbé tenni a kriptográ-
fia magas fokát a hallgatóság számára, ami igen nagy sikert aratott. Az előadás után a film 

következett, amely alatt a szervezők pattogatott kukoricával kedveskedtek.  
A Kódjátszma színvonalát erősen emelte, hogy a jelenlévők már tudták értel-

mezni az elhangzottakat, persze lehet vitatni, hogy mennyire számít első 
osztályú filmnek. A megjelentek kellemes mosollyal tudtak távozni 

az eseményről, sokan még utána is elemezték az ott elhangzott 
információkat, és összekapcsolták, hogy miként kapcsolódik a 

tanult dolgokhoz.
Mi is az Matekos Filmklub? Egy olyan rendezvénysorozat, amelyen elemzésre kerül egy elő-

adó segítségével egy matematikai hátterű film. Nem tudod, mit jelentek egyes 
filmekben a kósza integráljelek? Szeretnéd megtudni, vagy csak szeretnél 
megnézni egy jó filmet előadással? Gyere el Te is a következő alkalomra, biztos 

nem fogsz unatkozni.

Tudáspresszó
Ahol a kultúra kézen fogja a tudományt

Gondolkodtatok már rajta, hogy milyen lehet egy ideális rande-
vú? Komfortos helyszínű, melynek ismered a szabályait, otthonosan 
mozogsz benne, így csak azzal foglalkozhatsz, akivel szeretnél… 
ezúttal a tudománnyal! Október 15-én Tudáspresszó Vörös László 
(Cinó) magyar hegymászóval. 

A következő sorok elsősorban azo-
kat hivatottak megszólítani, akik azt 
gondolnák, a kultúra és a tudomány 
nem férnek meg egymás mellett, a leg-
újabb felfedezéseknek nincs helyük 
egy kávézóban. Igen, talán valóban 
groteszknek tűnhet az érdeklődőkkel 
szakmai dolgokról beszélgető tudó-
sok képe egy csésze kávé, pohár sör 
mellett, de van egy jó hírem! A világ 
egyes tájain már rájöttek, hogy egy 
ilyen kezdeményes mennyre hasznos 
és kényelmes lehet.

Kivinni a tudományt az „utcá-
ra”, közkinccsé tenni az ismerete-
ket, beszélgetési felületet nyitni a 
közösség, és esetlegesen 
értekezési felületet az 
egyéb területen alkotó 
szakmabeliek számá-
ra, felfedezni más 
értékeit, újdonsá-
gait. Tapasztala-
tot cserélni úgy, 
h o g y  k ö z b e n 
felhúzott lábak-
kal ülhetünk egy 
karosszékben, 

orrunkat kávéillat csiklandozza, ami-
nek köszönhetően teljesen komforto-
san, stresszhelyzeten kívülinek érez-
zük magunkat. Közben megszűnik 
bennünk az elérhetetlen, zárkózott 
tudósokról kialakult kép, agyunknak 
pedig nincs más dolga, mint szivacs-
ként magába szívni az ismereteket.

Ez a hely nem más, mint a Scien-
ce Café néven elterjedt Tudományos 
Kávéház vagy Tudáspresszó, melynek 
története mindössze 1998-ig nyúlik 
vissza, Nagy-Britanniába. Azóta a 
világ számos részét meghódította, az 
adott közösséget jellemző és annak 
leginkább megfelelő apró területi sajá-

tosságokat kialakítva. Felépítése 

tehát nem pontos szabályok szerinti: 
a meghívott tudós nagyjából 20 per-
ces előadást tart a bemutatni kívánt 
témáról, melyet kötetlen beszélgetés 
követ. Ennek hossza és nyelvezete az 
összegyűlteken múlik. Dániában egy 
művész is mindig jelen van az esemé-
nyen, Belgrádban a témához illő tor-
tát sütnek, egyes országokban pedig a 
helyszín különleges, börtönökbe vagy 
szó szerint az utcára is kiviszik a ren-
dezvényt, ezzel minél szélesebb réteget 
megszólítva.

A kreativitás és a lehetőségek tár-
háza végtelen! Ezért most mi is Tudo-
mányos Kávéházba invitálunk ben-
neteket! Meghívott vendégünk Vörös 
László (Cinó), aki tagja volt annak a 
csapatnak, aki 1987-ben az első magyar 
8000-es mászást hajtotta végre a 8012 
méter magas Shisha Pangmán, azóta 
pedig több nyolcezres csúcsot is meg-
hódított már, így az egyik legjelentő-
sebb magyar hegymászóként tartjuk 
számon. Ha szerettek túrázni, termé-
szetet járni, aktív művelői vagytok a 
sportnak vagy csak csendes megfi-
gyelői és csodálói, szeretettel várunk 

Benneteket október 15-én, délután  
4 órakor a hangulatos, cikória-
kávéjáról és teáiról méltán híres 
Keret kávézóban (1085 Buda-

pest, Somogyi Béla u. 16)!
Egyéb információ, 

t u d o m á n y o s  é r d e -
kességek és jelentke-
zés a tudáspresszóra: 

iqterapia@gmail.com, és  
http://facebook.com/iqterapia.

iqterapia

Oltásellenesség, iszlám, migráció
Már lehet regisztrálni a Magyar Tudomány Ünnepének előadásaira

Milyen Magyarországon élnek majd gyermekeink? Mi lesz a menekültválsággal? Miért terjed az 
oltásellenesség? Hogyan működhet a homeopátia? Mit adott az iszlám Európának? Ha érdeklik a vála-
szok, jöjjön el előadásainkra a Magyar Tudományos Akadémia idén 150 éves Székházába, vagy vegyen 
részt a több száz programon országszerte. Adjon egy estét a tudománynak, és kérdezzen akadémiku-
soktól a megújult Magyar Tudomány Ünnepén!

2015-ben megújul a Magyar Tudo-
mány Ünnepe: a korábbi évekhez képest 
jóval több laikus érdeklődőt szeretne elér-
ni a Magyar Tudományos Akadémia nov-
ember 3-án kezdődő, közel egy hónapos 
országos rendezvénysorozatán.

„A ránk zúduló információáradatban 
nehéz eligazodni, nehéz megkülönböztetni a 
hiteles információkat a megbízhatatlan véle-
kedésektől. Felismerjük-e a helyes döntések 
alapjául szolgáló megbízható tudás határait? 
A Magyar Tudomány Ünnepén a Magyar 
Tudományos Akadémia közös gondolkodásra 
hívja a társadalmat” – mondja Barnabás 
Beáta, az MTA főtitkárhelyettese.

Rázós témák a Székházban
Az Akadémia Székházában a meg-

szokott kettő helyett kilenc nagyobb isme-
retterjesztő előadás lesz, amelyek zöme 
este 6-kor kezdődik. Ezért egy mozi vagy 
színház helyett is jó szívvel ajánlhatók 
azoknak, akik szeretnék meghallgatni a 
tudomány közérthető álláspontját olyan 
kérdésekről, amelyek mostanában min-
denkit foglalkoztatnak. Szó lesz többek 
között Magyarország népességének 
várható alakulásáról, a migrációról, az 
iszlám és a nyugati világ kapcsolatáról, 
az élelmiszer-biztonságról, a védőoltá-
sokhoz való viszonyról. „Könnyedebb” 
téma az 5G-s mobilhálózatok jövője vagy 
az, hogy miért állunk antikopernikuszi 
fordulat előtt a biológiában. A 45 perces 
előadások után a közönség kérdéseire  
válaszolnak az előadók.

A Székházban rendezett előadások 
november 10-én kezdődnek, a részvé-
telhez előzetes regisztráció szükséges.  
Részletes program és regisztrációs lehe-
tőség a http://tudomanyunnep.hu oldalon.

Elnöki előadás: hogyan 
különböztessük meg a tudo-
mányt az áltudománytól?

A programsorozat idei mottója:  
„A tudomány evolúciója – a valós és a virtuá-
lis világok.” Miként fejlődnek és finomod-

nak a tudomány módszerei? Mi tekinthe-
tő hiteles tudományos eredménynek, és 
mi tartozik az áltudományok világába?  
Az idei rendezvénysorozat főként e kér-
dések köré szerveződik, és ehhez kap-
csolódik a programsorozat nyitóelőadá-
sa is, amelyet Lovász László, a Magyar 
Tudományos Akadémia elnöke tart 
november 9-én Szegeden. Az előadás 
megmutatja a tudományos módszer 
lényegét, a tudomány szépségét, erejét, 
ugyanakkor a határait is. Aki ismeri ezt a 
határt, nagyobb eséllyel veheti észre, ha 
az áltudományok területére téved, vagy 
odacsalja valaki. Az előadást az MTA 
Szegedi Területi Bizottsága és a Szegedi 
Tudományegyetem szervezi.

Hóman Bálint és homeopátia
Az ismeretterjesztő előadásokon 

kívül még számos érdekes tudományos 
előadást hallgathat meg a Székházban.  
Itt most két olyan témát ajánlunk, ame-
lyekre a laikus érdeklődők is nagyobb 
számban regisztrálhatnak: az Orvosi 
Tudományok Osztálya minikonferenciát 
szervez a placebohatásról, ahol végre terí-
tékre kerül a homeopátia, a történészek 
pedig a Horthy-korszak szellemi életé-
ben lényeges szerepet játszó konzerva-
tív társadalomtudósok politikai válasz-
útjával foglalkoznak, két előadáson is 
szó lesz Hóman Bálintról (ezekre is a  
http://tudomanyunnep.hu oldalon lehet 
regisztrálni).

Kutatóintézetek tárt kapukkal
A Székház azonban most is csak a 

jéghegy csúcsa, mert a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia hatalmas, közel félszáz 
kutatóintézetből álló kutatóhálózatot 
működtet, ahol folyamatosan nem-
zetközi szintű eredmények születnek.  
A Magyar Tudomány Ünnepén ezek 
az intézetek megnyitják kapuikat, és 
az érdeklődők országszerte interaktív 
laborlátogatásokon, előadásokon, bemu-
tatókon vehetnek részt. Csak néhány 
példa: az MTA Bölcsészettudományi 

Kutatóközpontja „Őseink nyomában” 
címmel szervez fotó- és poszterkiállítást 
a napjainkban új lendületet vett magyar 
őstörténet-kutatás legújabb eredmé-
nyeiből. Az MTA Wigner Fizikai Kuta-
tóközpontban már hagyomány, hogy 
várják a középiskolás diákokat, és 
bemutatják nekik a laboratóriumokban 
folyó munkát. További információk a  
http://tudomanyunnep.hu oldalon.

Előadások vidéken és határon túl
A Magyar Tudomány Ünnepe orszá-

gos rendezvénysorozat: az MTA terü-
leti és határon túli bizottságai idén is a 
megszokott gazdag programot kínálják. 
Debrecenben például a digitális nemze-
dékekről, Pécsett a klímaváltozás hazai 
erdőkre gyakorolt hatásairól, a határon 
túl, Kolozsváron pedig az Erdélyi Feje-
delemség korának társadalmi és gazda-
sági viszonyairól hallhatnak előadást az 
érdeklődők. Néhány további példa: Mis-
kolcon a Fény Nemzetközi Éve jegyében 
a fénnyel kapcsolatos ismereteink bővü-
léséről, Szegeden a fogorvostudomány új 
fejlődési irányairól, Veszprémben pedig 
az Európai Unióban tapasztalt foglalkoz-
tatási problémákról is szó lesz.

Külön előadások diákoknak
Barnabás Beáta elmondta: a 

Magyar Tudomány Ünnepe program-
jai lehetőséget teremtenek arra is, hogy 
megismertessék a fiatalokkal a leg-
újabb kutatási eredményeket, és von-
zóvá tegyék számukra a kutatói pályát. 
Ezért a diákoknak külön előadásokat 
szerveznek. „Megszólítjuk a gazdasági 
vonalon érdekelteket és a nagyvállalatokat 
is. Erre alkalmat ad. A tudomány megren-
delői című program, amelynek keretében 
arra szeretnénk ráirányítani a figyelmet, 
hogy hogyan kapcsolódnak össze a jelenben 
és a közeljövőben a kutatási szempontok 
a felhasználói igényekkel” – mondta az 
MTA főtitkárhelyettese.

További információ:
tudomanyunnep@titkarsag.mta.hu
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Más szemmel Más szemmel8 9A füst elszáll, a kvóta megmarad
Kvóta a palackból

A BME Pénzügyek Tanszék két kutatója, dr. Karai Éva és dr. Lakatos Mária a közgazdaságtan szemszö-
géből vizsgálta az üvegházhatású gázok kibocsátására tett intézkedéseket, pontosabban azoknak egy részét, 
a szennyezés egysége alapján képzett úgynevezett szén-dioxid-kibocsátási egység kereskedelmét. A kutatók 
egyikét, dr. Lakatos Máriát kérdeztük e speciális kereskedelmi rendszerről és kutatásaik eddigi eredményeiről.

Mit jelent ez a kereskedelmi rendszer, 
illetve milyen áru a kvóta?

Az Európai Unió Emisszió-kereskedel-
mi Rendszere, a European Union Emission 
Trading Scheme (EU ETS) jelenleg a legna-
gyobb multinacionális, az üvegházhatású 
gázok kibocsátási egységeinek kereske-
delmi rendszere a világon. Az EU ETS 
jelenleg 31 országban működik, a 28 EU-
tagország mellett a kereskedelemben részt 
vesz Izland, Liechtenstein és Norvégia.  
Az EU ETS keretei között az üveg-
házhatású gázokat kibocsátó cégek 
kibocsátási egységeket kapnak ingyen 
egy előre meghatározott kvóta sze-
rint, ezeket az egységeket hívják az 
Európai Unió elszámolási egységeinek  
(European Union Allowances, EUA) amelye-
ket szükség szerint eladhatnak, de meg is 
vehetik azokat. Egy évben egyszer, április-
ban, a cégeknek a kibocsátott mennyiség-
nek megfelelő kvótát kell beszolgáltatni-
uk, amelyeket a nemzeti hatóságok kivon-
nak a forgalomból. A tervezettnél többet 
kibocsátó cégek néhány hónapos türelmi 
időt kapnak, hogy beszerezzék a hiány-
zó kvótamennyiséget, pénzbüntetést 
csak ennek hiányában szabnak ki rájuk.  
Ha viszont az éves engedélyezett meny-
nyiségből megtakarítanak, akkor vagy 
megtarthatják a kvótát megtestesítő kibo-
csátási egységeket későbbi felhasználásra, 
vagy eladhatják azokat.

Önök mit vizsgáltak pontosan? Talán 
azt, hogy mikor mennyibe kerül egy ilyen 
áruba bocsátott kvóta?

Tanulmányunk a 2006-2010-ig ter-
jedő időszak során vizsgálja a magyar 
cégek eladási és vásárlási tevékenységét, 
arra keresve a választ, hogy a szén-dioxid-
kvóták beszerzésére, eladására milyen 
hatással van a piaci ár alakulása, a magyar 
számviteli környezet sajátosságai, illet-
ve a kapcsolt vállalati viszony megléte.  
Az Európai Unió hivatalos regiszterében 
megjelent vállalati szintű adatbázisból 
gyűjtöttünk információkat, elemeztük a 
tranzakciókat, amelyek főként külföldi 
tulajdonban lévő magyar leányvállalatnál 

koncentrálódtak. Arra kerestük a választ, 
hogy ha már valamit ingyen adnak, 
hiszen az éves kibocsátásnak megfelelő 
mennyiséget megkapják a cégek, akkor 
mit kezdenek vele.

 Megpróbálom kitalálni: kivárják a 
megfelelő pillanatot, és a lehető legmaga-
sabb áron adják el.

Mi is ezt hittük, hiszen a formá-
lis piaci logika ezt kívánná, sőt ezt a 
kereskedelmi rendszert éppen ezek az 
alapelvek hozták létre. Vagyis valami-
re ingyen kapok lehetőséget: ez a szén-
dioxid-kibocsátás, vagyis a környezet-
szennyezés, de pénzt csinálhatok abból, 
hogy nem teszem, vagy egy előre meg-
határozott mértéknél kevesebb káros 
anyagot bocsátok ki, és akkor az ennek a 
fedezésére szolgáló egységet eladhatom.  
Még tőzsde is létrejött erre a kereskede-
lemre. Ehelyett mi megmagyarázhatat-
lan tranzakciókat találtunk.  A magyar 
piaci sajátosságok – a külföldi tulajdon 
rendkívül magas aránya – miatt az 
ingyenes kiosztással a vállalati szén-
dioxid-kibocsátási egységek sajátos 
pénzügyi instrumentumként kezdtek 
el viselkedni. A kiotói egyezményekben 
foglalt kötelezettségek betartása mellett 
a kvóták mozgása a vállalatcsoporton 
belüli erőforrás átcsoportosítását tükrözi. 
Vagyis általában az anyavállalat, amely 
nyilvánvalóan külföldi tulajdonban van, 
valamilyen módon elvonja-átcsoporto-
sítja a kvótát a magyar cégtől, majd az 
elszámolási idő-
szak végén újabb 
tranzakció követ-
kezik, kvótákat 
vesz a magyar 
cég. A furcsaság 
az, hogy akkor 
is átcsoportosít-
ják a kvótákat, ha 
éppen a magyar 
cégnek még eset-
leg szüksége lenne 
rájuk, igaz, majd-
nem egy év múl-

va, és akkor is kap még kvótát az éves 
időszak végén, ha például nincs is rá 
szüksége. Vagyis a kvótaadásvételben 
nem a kiotói egyezményből fakadó, a 
kibocsátást korlátozó, annak mennyiségi 
határt szabó kereskedelmi rendszernek 
való megfelelés szerepel okként, hanem 
elsősorban a csoport érdeke, vagyis a 
több, egymással alá- és fölérendeltség-
ben lévő vállalat szempontjai a meghatá-
rozóak, és ebben, akárhogy is vesszük, a 
nagyvállalati érdekek dominálnak.

Nem lehet ezt valahogy megakadályoz-
ni? Ha jól értem, elsősorban nem a nyere-
ség képződése a fontos, hanem a kibocsátás 
csökkentése.

Mindent lehet, de jelenleg az a prob-
léma, hogy a vállalati számviteli rendszer, 
illetve a nemzeti adózás egyszerűen nincs 
felkészülve ilyen sajátos árura, kereske-
delemre és annak irányítására, de néha 
még mérésére sem. Nagyon leegysze-
rűsítve, ma még azt is nehezen tudjuk 
megmondani, hogy egy ilyen sajátos árut, 
mint a kvótát, milyen csoporthoz kellene 
könyvelni. Ha nincs pontos helye, akkor a 
mozgása is ellentmondásosan követhető, 
és ebből már erőteljesen következik az is, 
hogy némi mozgatással módosulhat a 
vállalat év végi eredménye, holott való-
jában nem a reálfolyamatokban bekövet-
kezett változásokról, hanem könyvelési, 
adózási eltérésekről van szó.

Czauner Borika
czauner.borbala@nyuz.elte.hu

Kvóta eladó!
Én tartalékoltam, te felhasználod

Az éghajlatváltozás okainak és hatásainak vizsgálatát korunk 
legnagyobb kihívásaként emlegetik. Ezzel nem csak a biológusok, 
építészek és pedagógusok foglalkoznak. Mivel a nagy cégeknek 
a legnagyobb motivációt a pénz adja, így az országok összefogva, 
adóreformokkal képesek rákényszeríteni a vállalatokat, hogy csök-
kentsék az ökológiai lábnyomukat. 

A klímaváltozásnak csak egyik 
része a globális felmelegedés, vagy-
is a globális légköri átlaghőmérsék-
let növekedése, a csapadék mennyi-
ségének és eloszlásának változása, 
valamint a légköri áramlások átala-
kulása – és egyre többször bizonyo-
sodik be, az emberi tevékenységnek 
tudható be a globális felmelegedés. 
Európa közel 1°C-kal melegedett.  
Az 1850 óta mért átlagos évi közép-
hőmérsékleteket összehasonlítva 
kitűnik, hogy a 11 legmelegebb év az 
1995-2006-ig terjedő időszakra esik.  
Az utóbbi 50 évben gyakrabban mértek 
melegrekordokat, miközben a szélső-
ségesen alacsony hőmérsékletű napok 
száma visszaesett. 

A globális felmelegedés a légkör-
ben található üvegházhatású gázok 
(vízgőz, szén-dioxid, metán, nitrogén-
oxid) koncentrációjának változásával 
hozható összefüggésbe. Ezek a légkör-
ben természetes módon is jelen lévő 
gázok felelősek az üvegházhatásért, 
amely megakadályozza, hogy a Nap 
sugarainak egy része visszaverődjön a 
világűrbe, így üvegház módjára „mele-
gen tartják” a Földet. Ezek a gázok 
nagyobb és koncentráltabb mennyiség-
ben azonban több visszaverődő sugár-
zást nyelnek el, így emelik a globális 
átlaghőmérsékletet, és éghajlati válto-
zásokat idéznek elő. Egyértelműen lát-
szik a levegő felszínközeli hőmérsékle-
tének kisebb-nagyobb ingadozásokkal 
történő emelkedése is.

A megoldásra már számos javaslat 
született, de a legátfogóbb egyezmény, 
az úgynevezett kiotói jegyzőkönyv, 
amelyben az aláíró országok, köztük 
Magyarország is 2020-ig jelentős csök-
kentést ígért.

A működési elve egy egyszerű 
piaci folyamat modellezésére épül, az 
országok megegyeznek abban, hogy 
egyenként mennyi káros gázt bocsát-
hatnak ki, erre úgynevezett kvótákat 

adnak ki, egy egység egyenlő egy ton-
na szén-dioxiddal vagy azzal egyenér-
tékű egyéb üvegházhatású gázzal. 

Minden országnak és ezen belül 
minden vállalatnak van egy kvóta-
mennyisége, vagyis az a mennyiség, 
amit kibocsáthat, és ennek fedezésére 

A szén-dioxid-kvóta adásvétele egyébként a bevezetésekor nem tűnt rossz 
ötletnek, különösen azért nem, mert hasonló rendszer működik az USA-ban 
is. A körülmények azonban enyhén szólva nem azonosak, ha az USA tagálla-
mainak unióját vetjük össze az Európai Unió tagországaival. Akad még egy 
fontos különbség, mégpedig az adózás területén: míg az USA-ban a forgalmi 
adózás állami szintű, vagyis nem szövetségi szinten szabályozódik, addig az 
Európai Unióban a forgalmi adózást kőbe vésték, vagyis e területen minden 
tagország azonos rendszert működtet. Az azonos rendszer pedig nemcsak 
az adminisztráció egyszerűsítését vagy éppen a közös piacból eredő előnyök 
kihasználását teszi lehetővé, hanem a csalások bizonyos típusának elterjedését 
is. Ezt hívják körhintacsalásnak, vagy más néven az eltűnt kereskedő esetének, 
amit sajnos nem Agatha Christie írt. A körhinta elnevezés a csalás sorozat-
jellegét mutatja, vagyis egyik országból a másikba szállítják, adják-veszik az 
árut, és hamis bevallások alapján igénylik vissza újból és újból a forgalmi adót.  
Az eltűnt kereskedő pedig arra utal, hogy a körhinta első fordulóját megkezdő 
kereskedő  – mire fordul a hinta – már nem található meg. Az erre szakosodott 
vállalkozások amúgy is adják-veszik a kvótákat – felvásárolják a fölösleggel 
rendelkező cégektől, majd továbbadják haszonnal. Eddig még törvényes lenne 
az üzlet, csakhogy a kvótát úgy vásárolják meg, hogy az eladó nem vallja be 
az ügyletet, majd gyorsan fel is számolódik, a tulajdonosai eltűnnek, minden-
esetre az eladás után a költségvetésnek járó áfát nem fizeti be. Az utána követ-
kező természetesen a beszerzés után járó áfát visszakéri, és pörög a körhinta 
tovább. Ha belegondolunk, a csalás egyetlen komoly gátja az, hogy az árut 
szállítani kell, de nem a kvótát, ami fikció, vagyis csak akkora a súlya, mint 
a papírlapnak, amire az adásvételt kinyomtatták. Így a jobb sorsra érdemes, 
a környezetszennyezés visszafogását szolgáló, abból az arra érdemeseknek, 
vagyis a megtakarítóknak hasznot ígérő újszerű áru meglehetősen dicstelen 
kezekben is kénytelen megfordulni, amit nem győznek a rendszer bűnéül 
feltüntetni azok, akik szerint a kvótakereskedelem egyáltalán nem váltotta be 
a hozzá fűzött reményeket.

állami kiosztásból ingyen kap egysé-
geket. A kvóták azonban pénzt érnek, 
mert akadnak, akik takarékoskodnak, 
mások viszont többet akarnak kibo-
csátani, így megveszik a takarékosko-
dó vállalatoktól a felesleges kvótákat. 
Ennek kereskedelmére pedig létrejött 
egy szabályozott piac.

Tíz éve indult a rendszer, és igazá-
ból beváltotta a hozzá fűzött reménye-
ket, mert csökkent a szén-dioxid-kibo-
csátás, de egyes vélemények szerint nem 
az új rendszernek köszönhető a vissza-
esés, hanem a válságnak, amely Euró-
pában is csökkentette a termelést, így  
a károsanyag-kibocsátást is. Ráadá-
sul a kvótakereskedelem fejlődése  
a formális logika szerint olykor egész 
sajátos irányokat vett, a kereslet-kíná-
lathoz igazodó adásvétel helyett a kvó-
ta önálló életet kezdett el élni. Olykor 
nehéz eldönteni, hogy ez egy eszköz a 
károsanyag-kibocsátás megfékezésére, 
vagy éppen olyan sajátos áru, amely 
például alkalmas arra, hogy beépüljön 
a forgalmiadó-rendszerbe, és lehetősé-
get nyújt visszaélések elkövetésére is.

Czauner Borika
czauner.borbala@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 tudomá-

nyos kutatásokat mutatnak be. Mondanom sem kell, hogy egy ilyen összeállítása a Word képességeit általában 

meghaladja. Ha érdekel egy komolyabb program kezelése, nálunk megtanulhatod, ráadásul teljesen ingyen.  

A későbbiekben is jól jöhet!

Ezenfelül természetesen szükségünk van olyan emberekre is, akik kiváló helyesírásukkal emelkednek ki a tömegből, illetve akik hajlamo-

sak folyamatosan kijavítani barátaik elgépeléseit, helyesírási és 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 szórakoztatóbbá és/vagy hasznosabbá a lapot, ez az üzenet neked is szól!

Amennyiben felkeltettem az érdeklődésed, keress meg személyesen (fogadóóra: kedd 12:15–13:45, Déli Hali – D 00.732) vagy e-mailben 

(foszerkeszto@ttkhok.elte.hu), bármilyen kérdésre szívesen válaszolok.

Remélem, hamarosan találkozunk!
Saáry Ákos

a Tétékás Nyúz főszerkesztője

Régi Nyúzok szabadon elvihetők!

Kedves olvasók! Egy évvel ezelőtt rendszeresen jelentek meg az 

alábbi hirdetések, és az, hogy mostanában nem kerültek bele az újságba, 

egyáltalán nem jelentik azt, hogy a lehetőség már nem él!

Miután főszerkesztő lettem, egyik első dolgom volt a Tétékás Nyúz 

papíros archívumának összerendezése, és a felesleges, régebbi számok-

ból szeretnénk lehetőséget bztosítani mindenki számára, hogy esetleg 

begyűjtsön magának egyet emlékbe..

Ha magad is teszel el a Nyúz-okból, van egy szám ami érdekel, 

esetleg csak nosztalgiáznál és kíváncsi vagy, hogy nézett ki egy Nyúz 

2-5-10 évvel ezelőtt, akkor ez egy remek lehetőség számodra, hogy 

beszerezz egy-egy példányt.

Amennyiben konkrét elképzelésed van, mely számra vadászol 

vagy csak random szeretnél egy-egy régebbi újsághoz hozzájutni, 

esetleg csak nézelődnél kicsit, keress bátran (e-mailben vagy a 

fogadóórámban), szívesen segítek a válogatásban.

Természetesen ha váratlanul betoppansz, lehet hogy akkor is 

tudnak segíteni az irodában tartózkodók! Kellemes nosztalgiázást! 

Azért ez mégis jobb, mint egy pdf-et görgetni, nem? :)
Saáry Ákos

a Tétékás Nyúz főszerkesztője

utóirat: a régebbi számokból még mindig hiányzik  egy-két lapszám, 

így a nagylelkű felajánlásokat továbbra is szívesen fogadjuk :)

Kedves Munkatársak!
Soron következő kiállításunkhoz, melynek címe

A TTK Művészei – Kiállítás  
a TTK amatőr művészeinek alkotásaiból

várjuk minden alkotó és alkotókedvű munkatársunk bármilyen 

műfajú bármely technikával készült munkáját október 22-ig a 

Kémiai szakgyűjteményben.

Amennyiben valaki nem szeretné az eredetit kiállítani, örömmel 

fogadjuk a róla készült fotót is.

A kiállítandó darabok mellé az alkotó nevét, az alkotás címét kérjük 

feltüntetni és akár pár soros ismertetőt is.

A kiállítás megnyitóját november közepére tervezzük.

ELTE TTK Kari Könyvtár

Küldj be te is Mondok egy...-et!
A Mondok egy... a Tétékás Nyúz méltatlanul hanyagolt rovata, amely az elmúlt félévfolyamok során kikopott az újságból. Ha a te oktatóidnak is vannak szellemes megjegyzései, jegyezd le őket, és küldd be nekünk a foszerkeszto@ttkhok.elte.hu e-mail címre, és beke-rülhet az újságba!
Természetesen megháláljuk a fáradozást: öt beküldött idézetért egy kis zacskó gumicukrot adunk ajándékba! Ezeket persze nem kell egyszerre beküldeni, mindent iktatunk, és ha számításaink szerint valaki elérte a limitet, azt e-mailben értesítjük, hogy átveheti a nyereményét! Várjuk leveleiteket, mosolyogjunk együtt az arany-köpéseken!
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Tudósítás Tudósítás12 13Paraziták, neutrínók, DNS
Miért is adták idén a Nobel-díjakat?

Minden év október első hétfőjén dönti el és jelenti be a stockholmi 
Nobel Bizottság az éves fiziológiai és orvostudományi Nobel-díj nyer-
tesének vagy nyerteseinek nevét. Másnap kerül sor a fizikai Nobel-díj 
kihirdetésére, harmadnap a kémiai Nobel-díjéra. Idén a paraziták 
elleni hatékony védelemért, a neutrínók tömegének kimutatásáért és a 
DNS-javító mechanizmusok felfedezéséért adtak díjat.

A világ legszegényebb, legné-
pesebb és a betegségektől leginkább 
veszélyeztetett népessége a trópusi 
övben él. Közép- és Dél-Amerikában, 
Afrikában és Ázsia déli részén minden-
napos veszélyt jelentenek az emberi 
paraziták. Ugyanitt él a világ népes-
ségének egyharmada.  Fejlődésüknek 
komoly hátrányát jelenti a mindenna-
pos küzdelem olyan halálos betegsé-
gekkel, amelyekre nagyon sokáig nem 
volt gyógyszer, és bár a mai napig 
nem teljesen megoldott a gyógyítá-
suk, hatalmas előrelépést jelentett a 
fonálféreg-paraziták ellen hatékony 
Avermectin és Ivermectin, valamint a 
malária egysejtű kórokozója ellen haté-
kony Artemisinin felfedezése.

Csak maláriában évente közel 200 
millióan fertőződnek meg, 120 mil-
lió elefántiázisban szenvedő betegről 
tudunk. Egy 2012-es adat szerint 37 mil-
lió ember szenved folyami vakságban, 
akik közül 300 ezren meg is vakultak.  
Legnagyobbrészt Afrikában terjed a 
betegség, de Dél-Amerikában is rend-
szeresek a megbetegedések.

William C. Campbell és Satoshi 
Ōmura felfedezése egy Streptomyces 
bakétriumtörzsből kinyert molekula, az 
Avermectin (háziállatoknak), és ennek 
módosított formája, az Ivermectin (ember-
nek). Ezen két hatóanyag a fonálférgek 
lárvaalakjait (mikrofiláriák) képes elpusz-

„ S z ö r n y ű  d o l g o t  t e tt e m , 
posztuláltam egy részecskét, amit 
nem lehet detektálni” – írta 1930-ban 
Pauli az egyik levelében, amiben a 
radioaktivitást próbálta magyarázni. 
Az elméletet Fermi dolgozta tovább, 
és bevezetett egy igen könnyű, sem-
leges részecskét: a neutrínót. 

További negyed évszázad és a 
nukleáris reaktorok technológiája 
kellett a neutrínók kísérleti igazolá-
sáig. A felfedezés az amerikai Reines 
és Cowan nevéhez fűződik. Vajon 
annyira ritkák ezek a részecskék, 
hogy ennyire nehéz volt megtalálni 
őket? Pont ellenkezőleg: a neutrínók 
világában élünk! Több százmilliárd 
ilyen részecske halad át a testünkön 
másodpercenként! Az anyaggal való 
kölcsönhatásuk viszont nagyon-
nagyon kicsi.

Mégis honnan jönnek ezek a 
részecskék? Nagy részük az Ősrob-
banás során keletkezett, míg a többi 
a különböző fizikai folyamatok által 
keletkezik jelenleg is. A Földre érkező 
neutrínók többsége a Napban történő 
nukleáris folyamatokból származik.

Ezen év fizikai Nobel-díját egy 
régi neutrínófizikai rejtély megol-
dásáért a japán Takaaki Kajita és a 
kanadai Arthur B. McDonald kapta. 
Az 1960-as években elméleti fiziku-
sok kiszámolták, hogy mennyi neut-
rínónak kellene érkeznie a Földre 
a Napból. A kísérletek eredménye-
képp azonban a várt érték egyhar-
madát kapták. Mi történt a többi 
neutrínóval?

A lehetséges válasz megértéséhez 
ismerni kell, hogy háromféle neutrí-
nó létezik: elektron-, müon- és tau-
neutrínó. Azonban a Napban csak 
elektron-neutrínó keletkezik. A kez-
deti hipotézis feltette, hogy a Nap-
ból érkező neutrínók – útjuk során 
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títani, így radikálisan lecsökkentette  
az elefántiázisnak és folyami vakság-
nak a terjedését, továbbá hatékony-
nak bizonyult más fonálférgek ellen is, 
mint az orsógiliszta vagy a hegyesfarkú 
bélgiliszta. Utóbbi kettő előfordul  
a mérsékelt övben is. Az elefántiázis és 
a folyami vakság okozóját lárvaalak-
ban szúnyog- és légyfélék terjesztik.  
A vért vagy kötőszöveti nedvet szívoga-
tó fajok napi ritmusához alkalmazkodva 
vándorolnak az emberben élő kifejlett 
féreg ontotta lárvák a bőr alá. A csípéssel 
hordozóvá váló szúnyog vagy légy újabb 
embert megcsípve átadja a kórokozót. 
Az elefántiázis extrém módon megna-
gyobbodott végtagokat, a folyami vak-
ság hosszútávon vakságot okoz, ezzel 
csökkentve a munkaerőt a térségben, 
így komoly gazdasági hátránya is van az 
egészségügyi problémák mellett.

Youyou Tu a malária kórokozó-
ja elleni hatóanyagot egy ősi kínai 
gyógyászatban ismert növényből, 
az Artemisia annua fajból vonta ki.  
Az Artemisinin szintén a parazita fejlő-
désének kezdeti stádiumában hat, így 
elsősorban a terjedést képes megaka-
dályozni. Ezzel együtt a halandóságot 
összességében 20%-kal, a gyermekha-
landóságot 30%-kal csökkentette az 
Artemisinin maláriás betegekben.

A három felfedezett hatóanyag 
az elmúlt években bizonyítottan 

évente több mint száz-
ezer ember életét menti 
meg. Délnyugat-Mexikó 
Oaxaca tartományából 
pedig sikerült teljesen 
eltörölni a folyami vak-
ságot az idén Nobel-díj-
jal jutalmazott Ivermectin 
segítségével.

Ferenc Kata

a Föld felé – valamilyen mértékben 
átalakulnak az egyikféle neutrínóból 
a másik kettőbe. Ezt a folyamot hívjuk 
neutrínó-oszcillációnak. Ironikusan 
hangozhat, de a Napból érkező neut-
rínók kérdésének megválaszolásához 
földalatti kísérletek voltak szüksége-
sek, ezzel árnyékolva a környezetben 
lévő radioaktivitás során keletkező 
neutrínókat. A Kajita által vezetett 
Super-Kamiokande Japánban, míg 
a McDonald által vezetett Sudbury 
Neutrino Observatory (SNO) Kana-
dában kereste éjjel-nappal a választ.

Habár nagyon kicsi a kölcsön-
hatásuk az anyaggal, mégis mindkét 
kísérlet képes volt ezt a kis effektust 
kimérni: ennek érdekében a Super-
Kamiokande 50.000 tonna vizet, míg az 
SNO 1.000 tonna nehézvizet használt a 
kísérlet során. A neutrínók az atomma-
gokkal vagy az elektronokkal ütközve 
különböző részecskéket hoznak létre, 
amelyek gyorsabban mozognak, mint 
a fény vízbeli sebessége. Ennek követ-
kezményeképp kék felvillanásokat 
láthatunk (Cserenkov-sugárzás – cím-
lapunkon). Ezen felvillanások paramé-
tereiből (fénykúp alakja és intenzitása) 
meghatározható a neutrínó típusa és 
keletkezési helye. 

Mindkét kísérlet gyönyörűen 
bizonyította az elmélet helyességét. 
Ahhoz azonban, hogy a neutrínó-
osszcilláció létrejöjjön, a neutrínók-
nak kell hogy legyen tömegük. Habár 
egyesével a neutrínók tömege iga-
zán pici, lévén, hogy roppant nagy 
számban megtalálhatóak az Univer-
zumban, az össztömegük már igen 
szignifikáns. Egyes becslések szerint 
az összes látható csillag tömegével 
megegyező ez a szám.

A részecskefizika Standard Modell- 
je, mely több mint 20 éven át sikere-
sen kiállt minden kísérleti kihívást 
(beleértve a 2013-ban Nobel-díjjal 
díjazott Higgs-bozon-felfedezést is 
[CMS és ATLAS, CERN 2012]), azon-
ban tömegtelennek tekinti őket!  
A neutrínók ezzel a Standard Model-
len túli új fizika egyik fő elemének 
tekinthetőek. Titkaik megismerésével 
eszközül szolgálnak az Univerzum 
történetének, felépítésének és sorsá-
nak megértéséhez.

Vámi Tamás Álmos

A genetikai információnkat tároló 
DNS kémiailag egy meglehetősen insta-
bil molekula. A géneket kódoló bázisok 
spontán kémiai átalakulásokon men-
nek keresztül sejtjeink vizes közegében.  
Az UV sugárzás kovalens kötéseket hasít 
fel, a sejtosztódás során megkettőződő 
DNS-be időnként hibás nukleotid épül 
be. Mindez egyrészt elviekben lehetet-
lenné tenné az élet kialakulását és fenn-
maradását, másrészt valamilyen szinten 
működnie kell a darwini evolúció létezé-
séhez. Az egészséges sejt feladata, hogy 
elfogadható szinten tartsa a mutációkat.

Az idei kémiai Nobel-díjat Tomas 
Lindahl, Paul Modrich és Aziz Sancar 
ahhoz a felfedezéshez való hozzájárulá-
sukért kapják, hogy a DNS-t folyamato-
san letapogatja és javítja egy molekuláris 
rendszer, így akadályozva meg, hogy 
genetikai információnk teljes kémiai 
káosszá váljon.

Minden Tomas Lindahl kérdésével 
kezdődött: „Mennyire stabil valójában  
a DNS?” A kérdésre első választ a kutató 
RNS-munkái adták. A csupán egy funk-
ciós csoportban különböző RNS nagyon 
érzékeny molekula. Hogy lehet, hogy  
a DNS ezzel szemben élethosszig és még 
tovább stabilan marad? Kiderült, hogy 
valóban nem teljesen stabil, ha lassan is, 
de észlelhető mértékben alakul át. Ennek 
a lassú, de állandó DNS-változásnak  
a sebessége nem egyeztethető össze a föl-
di élettel. Léteznie kell valamilyen javító 
mechanizmusnak. 

A genetikai kód felépítését tekintve 
egy cukorlánc foszfátokkal összekap-
csolva, melynek minden láncszeméhez 
egy-egy bázis csatlakozik. Ezeknek  
a bázisoknak (adenin, citozin, timin, gua-
nin) a sorrendje adja a genetikai kódot. 
Két lánc tekeredik egymással szemben, 
így minden bázishoz egy neki megfelelő 
partner csatlakozik (A-T, C-G).

Szintén Lindahl nevéhez fűződik 
a genetikai kódban, a bázisok kémiai 
szerkezetében bekövetkező változást 
javító enzim felfedezése. Gyakori vál-
tozásnak számít, mikor a citozin egyik 
aminocsoportja leesik, ekkor a guanin 
helyett inkább adeninnal párosodna. 
Ezzel egészen a fehérjeképzésig vagy  
a sejtosztódásig nem okozna problémát, 
de akkor a genetikai kód hibásan adódna 
tovább.

Őt követte Sancar, aki megfejtette, 
hogy az UV sugárzás hatására bekövet-
kező mutációt milyen módon javítja ki 
a sejt. Itt lényegében az történik, hogy 
egy szálon egymás mellett lévő két 
timin bázis közt kialakul egy kötés, ahe-
lyett, hogy a szemközti citozin párjához 
kötődne egyik is, másik is. A molekulá-
ris javító mechanizmus a rosszul kötött 
bázisok körül összesen 12 nukleotidot 
(DNS-alapegység) vág ki és helyettesít 
új szállal.

Modrich nevéhez a harmadik típu-
sú mutáció javítása fűződik, mikor a 
szigorú adenin-timin, citozin-guanin 
párosodási szabály szerint helytele-
nül párosodik két szemben lévő bázis. 
Ekkor a javító enzim megvizsgálja, 
hogy a párosodás egyes paraméterei 
(pl. kötési távolság) megfelelőek-e, ha 
nem, akkor kicseréli a bázist.

Mindezen felfedezéseknek hatal-
mas jelentősége van. Legkézenfekvőbb 
a rákos sejtek megnövekedett mutációs 
rátájára gondolni, ami feltételezi ezeknek 
a mechanizmusoknak a deficienciáját. 
Az idei kémiai Nobel-díjasok felfede-
zéseit alapul véve a gyógyszeripar már 
ki is fejlesztette az Olaparibnak elneve-
zett hatóanyagot, amely tovább gátolja  
a rákos sejtekben a javító mechanizmusok 
működését, ezzel sejtpusztuláshoz vezető 
károkat okozva a rákos szövetben.

Ferenc Kata
ferenc.kata@nyuz.elte.hu
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Legyőzhetőek-e a szuperbaktériumok?

Az antibiotikum-rezisztencia az evolúció velejárója, de mindeddig a gyógyszeripari fejlesztések lépést 
tudtak tartani vele. Ám az utóbbi években elkezdtek megjelenni a több antibiotikumnak is ellenálló, úgy-
nevezett multirezisztens törzsek. A legsötétebb jóslatok szerint egyenesen egy olyan „posztantibiotikus” 
érába léphetünk, amelyben a legkisebb, ma még banálisnak számító fertőzések is életveszélyessé válhat-
nak, így napjaink egyik legfontosabb kérdése, hogy legyőzhetőek-e ezek a szuperbaktériumok.

Az antibiotikumok megjelenése 
fordulópontot jelentett az emberiség 
és a baktériumok véget nem érő hábo-
rújában. Az Alexander Fleming által 
1928-ban felfedezett és 1942-ben kli-
nikailag bevetett penicillin katonák 
tömegeinek mentette meg az életét a 
második világháborúban, a siker pedig 
arra ösztönözte a kutatókat, hogy 
újabb és újabb hatóanyagokat keresse-
nek. Így olyan, korábban végzetes fer-
tőzések váltak kezelhetővé, mint pl. a 
tüdőgyulladás, az agyhártya-
gyulladás, a szifilisz, a lepra, 
a tuberkulózis vagy a tripper.

A penicillin az úgyneve-
zett β-laktám típusú anti-
biotikumok közé tarto-
zik a cefalosporinokkal, 
karbapenemekkel és 
monobaktámokkal 
együtt. Ezek a szerek 
hatásmechanizmu-
suk során baktérium 
belsejébe jutva meg-
akadályozzák azon 
enzimek működését , 
amelyek a – döntően 
peptidoglikán anya-
gú – sejtfal kialakítá-
sához szükségesek. Így a folyamat 
eredményeként a baktérium sejtfa-
la nem tud szabályosan kialakulni. 
Ezzel működésbe hoznak egy olyan 
mechanizmust, amelynek során a 
baktériumok ciklikusan, újra és újra 
felépítik a működésképtelen falat, 
majd elbontják azt, mindaddig, amíg 
erőforrásaik teljesen kimerülnek, és 
elpusztulnak. Azokra a kórokozókra 
hatnak, amelyek osztódásukkor aktív 
peptidoglikán-szintézist folytatnak, a 
nem szaporodó mikroorganizmusok, 
illetve a sejtfal nélküliek pedig ellenáll-
nak a szernek. Az úgynevezett Gram-
pozitív baktériumok peptidoglikája 
hozzáférhetőb a β-laktámok számá-
ra, a Gram-negatívok esetén viszont 
a peptidoglikánt egy fehérjeréteg 

védi, ezért gyakrabban ellenállóak. 
Esetükben a fehérjeszintézist gátló 
antibiotikumok lehetnek hatásosak, 
ilyenek például az aminoglikozidok 
és tetraciklinek. Rengeteg további anti-
biotikum ismert, amelyek más hatás-
mechanizmussal (pl. folsavszintézis-
gátlás, DNS-károsítás) működnek.

A rezisztencia kialakulása
A baktériumok nagyszerűsége 

éppen egyszerűségükben rejlik: renge-
tegen vannak, és hihetetlenül 
hatékonyan képesek alkal-
mazkodni a változó körülmé-

nyekhez. Sok antibiotikumot 
baktériumok termel-
nek, hogy távol tartsák 
maguktól a konkurens 
fajokat, ezekre tehát ők 

maguk rezisztensek.
A szerzett anti-

biotikum-reziszten-
cia azt eredményezi, 

hogy a korábban haté-
kony antibiotikumok 
már nem gátolják az 
adott törzs terjeszkedé-
sét, vagy nem irtják ki 
azt. Ha egy egyedben 

olyan mutáció alakul ki, amely semle-
gesíti az antibiotikum hatását, akkor ez 
az egyed lesz képes a további osztódás-
ra, és ennek az utódai választódnak ki 
a védekezésre képtelen változatokkal 
szemben.

A β-laktám típusú antibiotikumok 
ellen több módon is tudnak védekezni, 
például termelhetnek egy β-laktamáz 
nevű enzimet, amely a hatóanyag-
molekula β-laktám részét elhasítja, 
vagy megváltoztatják azt a struktúrát, 
ahová az antibiotikum kötődni tud, 
esetleg a sejtfaluk szerkezetét változ-
tatják meg, így az antibiotikum nem 
jut át rajta.

A baktériumok az ellenanyag-
termelő képességet nemcsak önma-
guk fejleszthetik ki, de át is tudják 

adni egymásnak. Mivel az egysejtű-
ek nagyon gyorsan szaporodnak, és 
gyakoriak a mutációk, ez a folyamat 
gyorsan zajlik. A rezisztenciának ez a 
rohamos terjedése az antibiotikumok 
gyors elhasználódásának egyik oka.

Szerencsére még nem tartunk az 
említett „posztantibiotikus” éránál, de 
több nemzetközi szervezet kongatja a 
vészharangot, és a probléma mielőbbi 
felismerését sürgeti. A WHO 2011-ben 
kiadott közleményében arról érteke-
zett, hogy a közeljövőben több, ma 
általánosnak számító fertőzésre nem 
lesz hatékony gyógymód, és égető 
problémának tartja, hogy gyorsabban 
szorítják ki az ellenálló kórokozók az 
antibiotikumokat, mint amilyen sebes-
séggel a helyettesítő gyógyszerek 
készülnek.

Multirezisztens-törzsek
Mivel a kórokozók több rezisz-

tenciagénhez hozzájuthatnak, több 
antibiotikummal szemben is ellenál-
lóvá válhatnak, ezért multirezisztens 
baktériumoknak hívjuk őket. Ezek a 
törzsek egyre több problémát okoznak 
világszerte, főként kórházi környezet-
ben, ahol sok legyengült immunrend-
szerű ember gyűlik össze zárt helyen. 
A sokszor nem megfelelő kórházi 
higiénés viszonyok, a zsúfoltság és 
a személyzet túlterheltsége is kedvez 
a szaporodásuknak. Kedvelt helyük 
az intenzív osztály és a sebészet, ahol 
leginkább a sebeken keresztül vagy 
valamilyen eszköz (például katéter) 
révén kerülnek a szervezetbe, de a 
bőrön át is bejuthatnak.

Közülük legnagyobb számban 
az MRSA (methicillin-rezisztens 
Staphylococcus aureus) okoz megbe-
tegedéseket, de az utóbbi években 
egyre nagyobb problémát jelent a 
MACI (multirezisztens Acinetobacter 
baumanii).

Becslések szerint az Európai Uni-
óban évente több mint 25 000 ember 

halálát okozzák az antibiotikum-
rezisztens baktériumok által okozott 
fertőzések, melyek többsége szintén 
a kórházakban alakul ki. Magyar-
országon az Országos Epidemiológiai 
Központ jelentése szerint 2010-ben 
körülbelül 2500 multirezisztens kór-
okozó által okozott fertőzést jelentet-
tek, melynek következtében 700-an 
haltak meg, de ez a szám 2011-re már 
1240-re emelkedett.

A rezisztencia okai
Ebben az esetben – kivételesen 

– túlzás lenne azt állítani, hogy min-
denért az emberi gyarlóság a felelős. 
A baktériumok természetes alkalmaz-
kodóképességét ugyanis nem tudjuk 
befolyásolni, de az antibiotikumok 
túlhasználata hozzájárul a reziszten-
cia kialakulásához. A gyengébb bak-
tériumokat ölik meg, ezzel segítik az 
erősebb, ellenállóbb kórokozók kivá-
lasztódását. Az amerikai járványügyi 
központ 2013-as jelentése szerint az 
emberi antibiotikum-használat közel 
fele szükségtelen. Ennek az oka, hogy 
az orvosok rendszerint túlzottan óva-
tosak, és inkább antibiotikumot írnak 
fel a betegnek, továbbá a páciensek 
gyakran nyomást gyakorolnak az orvo-
sokra, hogy azok az antibiotikumok 
mellett döntsenek. 

A túlhasználat speciális esete az 
állattenyésztés, ugyanis a hivatalos 
becslések szerint a világon gyártott 
antibiotikus hatású anyagok 70-80 
százalékát nem embergyógyászatban 
használják, hanem a mezőgazdaság-
ban. Az már csak hab a tortán, hogy 
az alkalmazás fő célja sem az állatok 
gyógyítása, hanem a betegségek kiala-
kulásának megelőzése és a testnöveke-
dés gyorsítása.

Mit tehetünk?
A megoldás legfontosabb eleme 

az antibiotikumok használatának 
visszaszorítása. Ehhez az lenne szük-
séges, hogy kizárólag az kapjon a 
készítményekből – megfelelő módon, 
ideig és mennyiségben –, aki rászo-
rul, annak érdekében, hogy megőriz-
zük a hatékonyságukat. Kisebb bak-
teriális fertőzéseknél nem javasolt az 
antibiotikumok használata, vírusos 
fertőzések, mint például az influenza 
vagy megfázás esetén pedig teljesen 
hatástalan, ilyenkor hagyni kell, hogy 
a szervezet legyőzze a kórokozókat. 
De az is helytelen, ha a beteg idő előtt 

abbahagyja az antibiotikum-kúrát, 
ugyanis így nem pusztul el az összes 
baktérium, és mutációk révén ellen-
állóvá válhatnak.

További lehetőség a fertőzések 
megelőzése, vagyis nagyobb higiénia, 
tisztább víz, fertőtlenítés és védőol-
tások széleskörű használata annak 
érdekében, hogy háttérbe szorítsuk az 
utólagos baktériumirtást.

A másik dolog, ami ellen tehe-
tünk, az a rezisztenssé vált baktériu-
mok terjedése. Ez azt jelenti, hogy a 
multirezisztens baktériumokat hor-
dozó személyeket elkülönítve kellene 
kezelni. Ehhez persze kellő számú és 
ellátottságú személyzetre, valamint 
külön kórtermekre lenne szükség.

Új kutatások
Két évtizeddel ezelőtt még szá-

mos új antibiotikum-csoport került 
forgalomba, ám ez a folyamat az 
utóbbi években lelassult, ugyan-
is a baktériumok nagyon gyorsan, 
esetenként már néhány év alatt 
rezisztenssé válnak az újabb készít-
ményekre, ilyen rövid idejű hasz-
nálatra sehol a világon nem éri meg 
felvállalni a gyógyszerfejlesztéssel 
járó kockázatot, az új gyógyszerek 
pedig nem tartják el a további beru-
házásokat. A probléma viszont egy-
re égetőbbé válik, ezért a kutatók 
próbálnak teljesen új hatásmecha-
nizmusokat feltérképezni, vagy új, 
esetenként egyre extrémebb helye-
ken kutatni új antibiotikumok után.

Egy ilyen új megközelítés az a 
módszer, amely során a baktériumok 
párbeszédét kívánják megzavarni.  
A kórokozók ugyanis érzékelik, meny-
nyien vannak, és ha túl kevesen, nem 
indítanak támadást a szervezet ellen, 
amikor azonban már elegen lesznek, 
elkezdenek olyan faktorokat termelni, 
amelyek hatására fertőzés alakul ki.  
A technikával azt iktatnák ki, hogy ész-
leljék a létszámukat, így a megbetege-
dés nem tud kialakulni.

Az egyik új antibiotikum-forrás az 
óceán lehet. Tengeri üledékben találtak 
rá például a Streptomyces sp. nevű mik-
roorganizmusokra. Ezek olyan anyagot 
termelnek, amely hatásosnak tűnik a 
lépfene és az MRSA ellen is, de ennél is 
fontosabb, hogy az anthracimycinnek 
elnevezett vegyület szerkezete sem-
milyen korábbi természetes antibioti-
kumhoz sem hasonlít, ami lassíthatja a 
rezisztencia kialakulását.

De a legfrissebb és egyben a leg-
ígéretesebb a teixobactin, amelyet az 
Eleftheria terrae nevű baktérium ter-
mel. A kutatók 25 új vegyülettel együtt 
fedezték fel januárban, amikor a talaj-
ban nyüzsgő mikrobák által előállított 
anyagokat vizsgálták meg. Az anyag 
baktériumölő hatású, az MRSA halá-
los mennyiségét is el tudja pusztítani, 
de az emlősök szöveteit nem mérgezi. 
Olyan zsírokat támad meg, amelyek 
nélkülözhetetlenek a baktériumsejt 
falának felépítéséhez, és a tudósok 
szerint nehéz lenne rezisztenciát kiala-
kítani ellene.

A kutatók egyre lehetetlenebbül 
hangzó helyekre is benéznek új vegyü-
letek után kutatva. Például a méhek 
gyomrának abba a részébe, ahol a 
mézet állítják elő, mert ez tele van az 
ellenálló kórokozókat is elpusztító 
baktériumokkal. De olyan váratlan 
forrásból is előkerülhet új vegyület, 
mint a panda vére. Az ebben talált 
katelicidin nevű antibakteriális peptid 
számos rezisztens törzs ellen bizonyult 
hatékonynak.

Néhány éve a békák bőrében is 
azonosítottak több mint száz potenci-
ális antibiotikumot, feltehetően azért, 
mert a békák már több mint 200 mil-
lió éve élnek a Földön, így volt ide-
jük a hatékony védelem kialakítására.  
A csótányok és sáskák agyában talált 
vegyület pedig a kísérletek során úgy 
pusztította el az MRSA és az E. coli 
90 százalékát, hogy az emberi sejtek 
sértetlenek maradtak.

Végszó
Az említett új antibiotikumok és 

alternatív megoldások még hosszú 
évekig nem lesznek használhatók, 
ha egyáltalán megérik a gyógyszerré 
válást. A fogyasztás visszaszorítása 
pedig egyelőre leginkább határozatok 
szintjén ragad meg, így nagyon fontos 
az egyéni fertőzésmegelőzés és a tuda-
tos antibiotikum-fogyasztás.

Schimek Éva
schimek.eva@nyuz.elte.hu
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hogy évente maximum 34 külföldi film 
bemutatására van lehetőség Kínában. 
Természetesen Hollywood így rákény-
szerül, hogy komoly együttműködés-
be kezdjen kínai filmstúdiókkal. Kína a 
hagyományőrzés mellett így szabadon 
alakítgatja a világ róla kialakult képét.

A kategória második helyezettje Tho-
mas von Houtryve lett, aki drónokkal 
készített fotóival színesíti a mezőnyt. 
Képeinek történeti hátterét az USA által 
Pakisztánban, Jemenben és Szomáliában 
drónokkal indított légitámadások adják. 
A fotós most olyan eseményeket örökített 
meg az USA-ban (pl. esküvő, sportese-
mények, imádkozó közösségek, teme-
tés), amilyenekhez hasonlókon az ország 
korábban a légitámadásokat elkövette.

Idén kettő kísérő kiállítás is kapcso-
lódik a programhoz. Az első a tehetséges 
magyar fotóriporter csapat, a Pictorial 
Collective képeinek gyűjteménye a dísz-
teremben látogatható, a második pedig 
egy tárlat a World Press Photo elmúlt  
60 évének fődíjas képeiből. Összeválogat-
ták elmúlt 60 évünk legkatartikusabb és 
legfelkavaróbb momentumait.

A World Press Photo egy független, 
nonprofit szervezet, amelynek célja a 
sajtó- és dokumentarista fotósok patro-
nálása világszerte. 2015-ben 131 ország-
ból 5692 riporter jelentkezett, összesen 
97 912 művet útnak indítva annak remé-
nyében, hogy nemzetközi elismerésben 
részesülnek. A kiállítást meleg szívvel 
ajánlom mindenkinek, 
akit csak egy picit is érde-
kel a fotózás, fényképezés 
művészete.

Nagy Nóra
nagy.nora@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!

Ramses, a hétalvó
Ramses, a gyönyörű pointerünk, 

öreg kutya lévén sokat alszik. Szombat 
reggel kilenc órakor Anyukám sápíto-
zására keltem. Próbáltam egy ideig nem 
tudomásul venni a hangokat, de úgy 
negyed óra után rájöttem, hogy minden 
próbálkozásom hiábavaló. Álmosan, 
takaróba burkolózva átbotorkáltam a 
szüleim hálószobájába, ahol érdekes 
látvány fogadott: Édesanyám a kutyán-
kat győzködte arról, hogy bizony itt 
az ideje a reggeli sétának. Ramses a 
dunyha alá rejtette az arcát, azt felté-
telezve, ha ő nem lát semmit, akkor 
őt se látja senki. Leültem melléjük az 
ágyra, és hallgattam Anyukám érveit, 
amivel a kutyánkat próbálja kicsalni 
a jó meleg ágyból. Miután Édesanyám 
rájött, hogy minden próbálkozás hiá-
bavaló, csendesen intett nekem, hogy 
hagyjuk magára Ramit. A nagyszobába 
érve meglepő látvány fogadott minket.  
Apukám papucsban és kabátban 
feküdt a kanapén, és hangosan hor-
tyogott. Én ugyan nem lepődtem 
meg ezen, ennél furcsább dolgokat 
is megéltem már ebben a családban.  
Édesapám hosszas keltegetés után 
nagy nehezen kinyitotta a szemét, 
Anyukám pedig töviről hegyire elme-
sélte, hogy az ő kiskutyája nem akar 
sétálni, ami mindenképpen az öreg-
ség jele. Sőt, ami ennél is rosszabb, 
úgy tűnik nem akar már tovább élni 
a mi egyetlen kiskutyánk, szép las-
san elhagyja az élet szegény párát. 
Arra számítottam, hogy Édesapám 
berohan majd a szobába, hogy maga 
ellenőrizze Ramses állapotát, de nem 
ez történt. Felült, és elkezdett nevetni. 
Csak ekkor vettem észre, hogy szeme 
alatt óriási, lila karikák voltak. Már 
sejtettem, hogy mi is történt éjszaka.  
Az előérzetem igaznak bizonyult, 
ugyanis mint kiderült, Ramsesnek 
éjszaka vadászni volt kedve, így fel-
keltette azt, aki az ágy szélén aludt, 
jelen esetben szegény Papát. Fél hatig 
vadászva járták az utcákat, ugyan 
feleslegesen, mivel ilyenkor a macska 
sem jár.

Czauner Borika
czauner.borbala@nyuz.elte.hu

500 Szempár Étterem
Ahol nincs szükség reklámra

Mindig szeretem előre megtervezni, hogy aznap hol ebédelek.  
A múlt hét egyik verőfényes napján azonban kivételt tettem, és a 
hozzám hasonlóan elsőéves unokatestvéremre bíztam a választást. 
A villamoson zötykölődve gondoltam csak bele, hogy ez talán túl-
zottan könnyelmű lépés volt a részemről…

Én értem hamarabb a négyeshatos 
Mester utca / Ferenc körúti megálló-
jába, így volt időm tippelgetni, hogy 
mire vonatkozhatott a titkolózó „talál-
tam egy jó helyet” megfogalmazás. 
Gyakorlatilag minden második épüle-
ten valamilyen vendéglátóipari egység 
cégére virított, de valahogy a Western 
Pub, a Free Kurdistan Étkezde, a mexi-
kói és a tibeti éttermek egyike sem tűnt 
túl bizalom- és étvágygerjesztőnek. 
Mielőtt teljesen magamba roskadtam 
volna, megérkezett az unokanővérem. 
Ja, igen, lányról van szó…

A körútról nyíló Tompa utcán 
át a Bakáts tér felé vettük az irányt.  
A Knézich utcában egy kicsit több időt 
töltöttünk a kelleténél, ugyanis kala-
uznőm sem járt még a környéken, így 
csak másodszorra leltünk rá a kere-
sett bejáratra. Megjegyzem, nem csoda 
hogy nem szúrta ki a szemünket a nagy 
sarki épület aljában megbújó ajtócska, 
mely mellett mindössze egy apró betűs 

kiírás „hirdette” a nem mindennapi 
nevet: 500 Szempár.

Hát, elsőre ez sem hangzott jobban, 
mint a „Free Kurdistan”, de amint belép-
tem, úgy éreztem, mintha az ellenszen-
vemet kint felejtettem volna az utcán. 
A pincébe vezető lépcső kanyarulatai, a 
sejtelmes világítás, az ódon hangulatú 
székek és asztalok, az egyszerű, de ízléses 
téglaburkolat és a már-már labirintusos 
elrendezés egy középkori fogadó légkö-
rét idézte. Nem voltak sokan az étterem-
ben, így a menzák (és az utca) nyüzsgé-
séhez képest hihetetlen nyugalomban és 
kényelemben fogyaszthattuk el az ebédet.

De mi is volt a fogyasztanivaló? Nos, 
szerintem eleve nagy szám, hogy 650-700 

forintért osztják itt a napi menüt, amely 
kétféle levesből és háromféle főételből 
választható ki. A múlt hét kínálatában 
többek között jérce becsinált leves, gor-
gonzolás csirkemell csíkok tésztával és 
túrós mazsolás guba szerepelt… Mi sze-
gény egyetemistaként éltünk az olcsó 
menü lehetőségével, és nem bántuk meg: 
nagyon finom és kifejezetten emberes 
mennyiségű ebédet kaptunk, és még vár-
nunk sem kellett rá. Persze a menün kívül 
is több ínycsiklandó főétel és desszert sze-
repel az étlapon (pl. halpaprikás túrós 
csuszával, Gundel-palacsinta), ezeknek 
kicsit jobban megkérik az árát.

Mindössze egyetlen apró hibát 
észleltem az 500 Szempárban: kértem 
egy pohár vizet, mire közölték, hogy 
10 forintért tudnak műanyag poharat 
adni, amelyet szíveskedjek megtölteni 
a mosdóban… Ez a kis „pontlevonás” 
azonban mit sem változtatott az egyéb-
ként tökéletes összképen.

Kifejezetten szimpatikus volt az 
500 Szempárban, hogy nem csillogó-
villogó reklámmal vagy óriáscégérrel 
vonzzák magukhoz a vendégeket, 
hanem kiváló minőségű és elegendő 
mennyiségű étellel, hangulatos belső 
térrel, valamint vendégszerető kiszol-
gálással. Az étterem minden nap (hét-
végén is) 11 és 15 óra között tart nyitva, 
jó szívvel ajánlom nektek!

Telek Máté
telek.mate@nyuz.elte.hu

Vladimir Nabokov: 
Camera obscura

Nabokov egy tehetős orosz család 
legidősebb fiaként született 1899-ben.  
20 évesen családjával együtt Nyugat-
Európába kényszerült emigrálni. Hosz-
szabb ideig élt Berlinben, majd Párizsban, 
végül Amerikában telepedett le.

Részben a Berlinben eltöltött évek 
emlékeit idézi fel második megjelent 
regényében, a Camera obscurában, 
melyet sok kritikus Nabokov talán 
legismertebb műve, a Lolita előtanul-
mányaként tart számon.

A főszereplő, Bruno Kretschmar lát-
szólag idilli körülmények között él fele-
ségével és kislányukkal. Azt hihetenénk, 
mindene megvan, amit csak kívánhat: 
boldog család, társadalmi megbecsültség, 
barátok, anyagi jólét… Kretschmar azon-
ban mégis úgy érzi, valami hiányzik az 
életéből: bár tulajdonképpen szereti a fele-
ségét, olykor-olykor vágyakozva felejti 

rajta a szemét a szép, fiatal nőkön, ahhoz 
azonban, hogy megcsalja a feleségét, túl-
ságosan gyávának érzi magát.

Magda Peters ezzel szemben sze-
gény családba született, szülei ride-
gen, szeretet nélkül nevelték, és ami-
kor a lány tizenhat évesen megszökik 
otthonról, még örültek is, hogy többé 
nem kell eltartaniuk. A fiatal lány álma, 
hogy egy napon ünnepelt filmszínész-
nő legyen, rajong a film világáért, 
egyelőre azonban meg kell elégednie 
azzal, hogy egy kis mozi jegyszedőnője 
legyen Berlin egyik külvárosában.

Amikor Magda és Kretschmar egy 
véletlen folytán megismerkedik, mind-
ketten úgy érzik, életük fordulópontjá-
hoz érkeztek: a félénk, bizonytalan férfi a 
tiltott gyümölcsöt, a szép, de magányos, 
támogatásra szoruló nőt látja Magdában, 
a lány pedig titokban azt reméli, hogy az 
elismert műkritikus lehet az a személy, 
aki vagyonával és ismeretségei révén hoz-
zásegítheti őt filmszínésznői karrierjéhez.

Néhány hét leforgása alatt Kretsch-
mar rendezett polgári élete romokba dől: 
Magdával folytatott viszonya lelepleződik, 
ráadásul hamarosan felbukkan Magda  
egykori szeretője is, akibe valójában még 
mindig szerelmes. Ettől kezdve felgyorsul-
nak az események: Magda filmet forgat,  
Kretschmar kislánya súlyosan megbeteg-
szik, az egykori szeretőnek Kretschmar 
újdonsült bizalmas barátjaként állandó 
bejárása van a lakásukba… Végül annyira 
összekuszálódik hármuk élete, hogy az 
olvasó sejtheti, ekkora bonyodalom aligha 
oldható fel tragédia nélkül.

A cselekmény alapján talán azt 
gondolhatnánk, hogy egy szokványos, 
giccsbe hajló szerelmi történetről van szó.  
Mi teszi mégis egyedivé Nabokov regé-
nyét? Mindenekelőtt a mesteri jellemáb-
rázolás, a kötéltánc stilizált és a valóság-
hű közti választóvonalon és az elbeszélés 
minden mozzanatát átható finom irónia.

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

„Megértésre ösztönöz”
World Press Photo kiállítás

A mindennapi élet tömegmédiájából magasan kitűnnek és elis-
mertetnek azok a legjobbak, akik miatt hálásak lehetünk, hogy 
feltalálták a fényképezőgépet. Október 25-ig látogatható nálunk a 
World Press Photo vándorkiállítása a Néprajzi Múzeumban. 

Hír, kiemelt hír, mindennapok, 
portré, természetfotó, hosszú távú pro-
jekt, korunk problémái és sport. Ezen 
kategóriákban jelölhették alkotásaikat 
a pályázók, továbbá nagydíjat adtak át 
a szervezők. Egy rövid körbevezetés 
következzék a számomra legkülönlege-
sebb képek között, annak ellenére, hogy 
rangsorom nem egyezik a verseny zsűri-
je által dobogósnak ítélt művekkel.

Lu Guang sorozatával a kínai gaz-
dasági fejlődés és a környezetszennyezés 
kapcsolatát egészen új perspektívából 
tárja elénk. Példaértékűnek egyáltalán 
nem nevezhető a kínai politika reakciója 
a környező szénbányák és ipari termelők 
természeti hatásaira Holingol városában, 
Belső-Mongólia tartományban. Hatósá-
gaik életnagyságú marha- és birkaszob-
rokat helyeztek el az egykori legelőkön, 
így próbálva némiképp javítani a város 
kifelé mutatott képén (képünkön).

Természetfotó kategóriában bámula-
tos fotósorozat született az élősködőkről. 
Mindegyik kép azt szemlélteti, hogy egy 
élősködő milyen módon gyakorol hatást 
a gazdaállatának magatartására, annak 
érdekében, hogy bizonyos életciklusait 
biztosítsa. Példaként egy tüskés fejű féreg 
lárváját ábrázolja az egyik fotó, a gazda-
állat gyűrűsrák testében. A parazita arra 
kényszeríti gazdáját, hogy emelkedjen fel 
a vízben, így azt a vízi madarak elkapják. 
Ugyanis a lárva csak vízimadarak belében 
képes kifejlődni.

Szintén ennek a kategóriának egyik 
dobogósa Sandra Hoyn képe, amely 
egy orángutánt ábrázol a szumátrai 
Orángutánvédelmi Program gondozóköz-
pontjában. Az orvlövészetnek áldozatul 
esett példány egy felszerelt, modern 
kórháznak tűnő helyen, műtőasztalon 
várakozik a vizsgálatra. Testhelyzete, 
tekintete, kisugárzása egészen emberi. 
Korábban nem találkoztam még olyan 
képpel, amely ennyire közeli párhuza-
mot vont volna ember és állatfaj termé-
szete, megjelenése között.

Korunk kérdései címszó alatt a nyer-
tes fotósorozat kínai filmek forgatását 
ábrázolja. A kormány ugyanis elrendelte, 
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Belszíni fejtés18
Nyereményjáték

Beküldési határidő: a megjele-
néstől számított egy héten belül 
(következő hét szerda 12:00).
Kérlek, tartsátok ezt tiszteletben!
A nyertesek csokijaikat az Északi 
Hallgatói Irodában (É 0.75) nyit-
vatartási időben vehetik át.
Nyertesnek az minősül, aki ebben a 
dobozban látta a nevét az újságban.

Heti nyerteseink
Pécsi Linda

Virág Szabolcs
Zvekán Fanni

Maradj vonalban!
Sosem tudod megfejteni a Sudokut? A múltkori számban nehezedre esett 

összekötni a pontokat a megfelelő sorrendben? Egy fárasztó, zárthelyiktől terhes 
nap után gyilkos gondolataid vannak a villamoson? Szeretnéd, ha egy művésze-
ti alkotásod a Nyúz címlapjára kerülne? Akkor ez a játék neked való! A feladat 
nem nehéz: színezz és próbálj vonalon belül maradni! Ha elkészült a műved, 
add le a Déli Haliban ügyfélfogadási időben, vagy fényképezd le, és küldd el a 
nyuzrejtveny@gmail.com e-mail címre. Abban az esetben, ha fényképen küldöd, 
kérünk, hogy tartsd meg azt az oldalt, amelyen a színező van, hiszen ha a szer-
kesztőség a te munkádat ítéli meg a legjobbnak, szükségünk lesz egy jó minőségű 
scannelt verzióra, hogy az újság kulturális különszámának a címlapjára kerüljön. 
A rejtvényekhez hasonlóan pedig három szerencsés alkotót fejenként három 
zacskó gumicukorral jutalmazunk.

Színezésre fel!
Borika

czauner.borika@nyuz.elte.hu

Minority Report
Talán többen emlékeznek még 

a 2002-es, Tom Cruise és Colin 
Farrell főszereplésével készült 
azonos című filmre. A Különvéle-
mény Philip K. Dick novellájának 
alapötletét használja, azonban a 
film és az írás lezárása jelentősen 
eltérnek egymástól. Aki nem lát-
ta a filmet, az szerintem ne olvasson 
tovább, mert a sorozatról nem lehet 
beszélni a lezárás ismertetése nélkül, 
ami viszont rombolja a filmélményt. 
Szóval a továbbiakban spoileresen!

Tehát a film azzal ért véget, hogy 
a Precrime programot leállították, a 
három prekogot pedig a civilizált 
világ nyüzsgésétől távol, egy szige-
ten helyezték el, hogy ne kínozza őket 
képességük.

(Egy kis magyarázat azoknak, akik 
nem hallgattak a figyelmeztetésre: a 
Precrime egy bűnmegelőzési program 
a jövőben, amely három prekog képes-
ségén alapul. Ez a képesség a „jövő-

Hotel Transylvania
Ahol a szörnyek lazulnak

Sokunk gyermekkorának egyik kedvenc tévés meséje a Dexter 
laboratóriuma, és aligha akad olyan huszonéves, aki nem ismeri 
Szamuráj Jacket. Ezúttal a rendező nagy vásznon mutatja be furcsa 
de ennek ellenére szerethető hőseit. Ez az első egész estés filmje, 
amelynek hangulata kicsiket és nagyokat is magával ragad.

Drakula, aki korán megözvegyült 
az életére törő emberek miatt, máni-
ákusan óvja a gyermekét, Mavist.  
A kamasz lány azonban inkább kitörne 
a szülői kastélyból, hogy megismerje 
a világot, ami, lássuk be, érthető így 
118 éves fejjel. A tinédzser lány szü-
linapjára rengeteg szörny érkezik, és 
nem csak a bulira, hanem pihenni is, 
hiszen ez egy szálloda. Azonban ezen 
a végzetes napon minden teremtmény 
leggonoszabbika teszi be a lábát a 
kastélyba: az ember.

Egyetemistaként sokan találko-
zunk azzal a problémával, hogy szü-
leink nem bírnak minket elengedni. 
Nem tetszik nekik, hogy már nem 
azok a kisgyerekek vagyunk, mint 
akiket eddig ismertek, már nem 
lehet minket csokoládéval megvesz-
tegetni, és egyszerűen nincs ked-

vünk őket meghallgatni, hát még enge-
delmeskedni. Kinőttük őket minden 
értelemben. Éppen ezzel a problémával 
foglalkozik a film. Marvis, a tinédzser 
lány már nagyon szeretne kitörni a túl-
buzgó apa szorításából. Hogy a problé-
ma fokozódjon, ekkor következik be a 
„ding”, vagyis a szerelem, ami a ször-
nyek életében csak egyszer fordul elő.

A film témaválasztása sajnos 
nem mond újat. A szülői túlkapással 
már találkoztunk a Némó nyomában 

című dokumentumfilmben, a Hotel 
Transylvania azonban nagyon szóra-
koztatóan mesél, ami értékessé teszi a 
filmet. A klasszikus szörnyeket új pers-
pektívába állítja: valljuk be, Drakulát 
egyikünk sem egy aggódó apaként 
képzelte el. A rémségeknek minden-
napi problémáik vannak, mint a gye-
reknevelés vagy éppen a házasság.  
A különbség csupán annyi, hogy 
mások a kihívások az ő életükben, 
mint a miénkben: ki a láthatatlansággal 
küzd, ki pedig azzal, hogy a testrészei 
folyton szanaszét hullanak.

Bár a végeredmény kiszámítható, 
de igen szórakoztató minden korosz-
tály számára. A kicsik élvezni fogják 
a nem túl ijesztő, hétköznapi problé-
mákkal küzdő szörnyeket, a nagyob-
bakat pedig a fordított világ és a sok 
kulturális utalás köti majd le. Előbbiből 
sokkal több van a filmben, amit sokan 
hibaként rónak fel minden animáci-

ós mesénél. Ez a film leginkább 
a lázadó kamaszoknak, valamint 
azoknak a szülőknek ajánlott, akik 
nehezen viselik a csemetéjüktől 
való elszakadást.

Czauner Borika
czauner.borbala@nyuz.elte.hu

HOTEL TRANSYLVANIA  (amerikai 
animációs film, 91 perc, 2012)
Pontszám: 8/10

belátás”, pontosabban még meg nem 
történt gyilkosságokkal kapcsolatban 
képek és hangok kusza anyaga, amely-
ből erre szakosodott bűnmegelőzők az 
apró részletek alapján kikövetkeztetik 
a bűntény leendő helyszínét, miköz-
ben az időpont és a nevek ismertek.  
A problémát nem vázolnám, azért 
tényleg nézzétek meg a filmet.)

Szóval ott tartottunk, hogy a 
Precrime bezárt, az elfogott „majdnem 
gyilkosokat” elengedték, bár a hosszú 
fogva tartás során többen agykároso-
dást szenvedtek. A három prekog – 
kikerülve a tartályból és a gyógyszerek 
hatása alól – többé-kevésbé beillesz-

kedett a társadalomba. Agatha, a 
legerősebb, továbbra is távol él a 
civilizációtól, viszont az ikrek visz-
szamentek a városba.

A történet főszereplője egyi-
kük, Dash, akit továbbra is látomá-
sok gyötörnek. Egyedül próbálja 
meg megakadályozni a gyilkossá-
gokat, de sajnos egyszer sem ér oda 
időben, viszont minden helyszínen 

megjelenik, így a rendőrségnek gya-
nússá válik, főleg azután, hogy meg-
oldatlan bűnügyekkel teli füzetét egy 
rendőrnőnek adja segítség gyanánt. 
A nő persze megtalálja, és rájön, hogy 
kire is bukkant, majd ketten összedol-
gozva végre sikeresen elhárítanak egy 
merényletet.

A sorozat nagyon új, még csak három  
rész ment le belőle, de számomra egyelő-
re érdekesnek tűnik, a vizuális megvaló-
sítás kiváló, kíváncsian várom a folyta-
tást. Belevágni mindenképp csak a film 
ismeretében ajánlott!

Ákos
saary.akos@nyuz.elte.hu

Mondok egy...
Biokémia: „Képzeljünk el galenitmezőkön 
legelésző teheneket, akik gyártják a nehéztejet.”

Márialigeti Károly

Általános kémia: „Régen olyan nőt kaptunk, 
aki úgy főzött, mint nagyanyánk. Ma olyat 
kapunk, aki úgy iszik, mint nagyapánk!”

Pasinszki Tibor

Fizika: Mechanika és hőtan: „Jól sikerült 
kísérletet sose ismételj meg!”

Vető Balázs

A tudomány határai: „A tudomány-
ban rossz ez a publikációs kényszer. Most 
minek írjak a semmiről cikket?”

Kutrovátz Gábor

A környezeti nevelés alapjai: „A kör-
nyezeti probléma egy idő után megoldó-
dik. Csak kérdés: okosabbak vagyunk-e 
a sáskáknál?”

Varga Attila

Utak az ökofilozófiához: „Mi Lagzi Laj-
csi vagyunk, ezt neked Bartók! Ez is egy 
álláspont…”

Lányi András

Matematika 1: „Faragó tanár úr majd 
nagyon durván beleszól a lelkükbe!”

Mezei István

Gravitációs, mágneses és geoelektromos 
módszerek 1.: „Több mint egy éve nem lát-
tam ilyet, úgyhogy feltételezzük, hogy jó.”

Lenkey László

Differenciálegyenletek: „Most kicsit 
összetetten magyarázom, de könnyű lesz.”

Faragó István

mailto:nyuzrejtveny%40gmail.com?subject=
mailto:czauner.borika%40nyuz.elte.hu%0D?subject=
mailto:czauner.borbala%40nyuz.elte.hu%0D?subject=
mailto:saary.akos%40nyuz.elte.hu?subject=



