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Hallgatói vélemények!
Ha valaki másoknak gyárt, szervez, készít valamit, 

akkor általában fontos az, hogy a célközönsége mit gondol 
az elkészült – az egyszerűség kedvéért a rendezvényeket 
is vegyük egy kalap alá a többivel, és nevezzük őket egy-
ségesen – termékről. A hallgatói vélemények becsatorná-
zására több módszer is van, például minőségbiztosítási 
kérdőívek vagy a Nyúz-nál is működő szerkesztői e-mail 
címek, de persze remekül működik a közvetlen visszajel-
zés is, például egy komment a Facebookon.

Ilyen formában jutott el hozzánk két kritika múlt héten 
az előző lapszámmal kapcsolatban, aminek kapcsán szeret-
nék egy-két dolgot tisztázni. Először is azt, hogy nagyon 
örülünk (tényleg! minden kritika azt mutatja hogy fontos az újság, amiért nap mint 
nap dolgozunk) a visszajelzéseknek, annak ellenére is, hogy egyik sem igazán pozitív 
hangvételűre sikeredett. A továbbiakban a két kérdést szeretném külön kezelni.

Az egyik kommentet az előző számban olvasható, homeopátiával foglalkozó 
cikk szülte, mégpedig annak apropóján, hogy a Tétékás Nyúz hogyan foglalkozhat 
ilyesmivel, ráadásul a TTT rovat keretei között. Szerintem a téma önmagában 
nem problémás – persze lehet velem vitatkozni –, hiszen semmi olyasmit nem 
állítottunk, hogy bizonyított tényekkel támasztjuk alá az igazunkat, és aki velünk 
nem ért egyet, az szűk látókörű és tudatlan.

A szerkesztőség véleménye szerint a természettudományos hozzáállás azt követeli 
meg, hogy egy problémát minden oldalról megvizsgáljunk, és ne vessünk el reflexből 
bizonyos lehetőségeket. Nem szeretném a homeopátiát a Föld gömbölyűségéhez vagy 
az űrutazáshoz hasonlítani, de példának jó lehet: mindkettőt élből elvetették a hatalmon 
lévők, aztán mit gondolunk róluk ma... ráadásul a TTT Természet, Tudomány és Tech-
nika, amely kritériumokból szerintem a homeopátia mindenképp megfelel legalább 
kettőnek, még ha egyesek áltudománynak vagy vallásnak is bélyegzik. A vélemény-
alkotás szabad, így ha valaki küldene nekünk egy cikket a másik oldalról (kulturáltan 
megfogalmazva, természetesen), szívesen közöljük azt is.

A másik megjegyzés a 4. oldalon olvasható, tényleg elég bulvárosra sikerült, 
B épülettel kapcsolatos címre vonatkozott. Elismerem, talán nem volt jó ötlet pont 
ezzel lehozni az írást, de kérdem én (és ez a költői kérdés, nem a cikkben szereplő), 
nem olvasta el így több ember vajon? Olcsó trükk, de hatásos.

Arra pedig, hogy miért nem írtunk többet a cikkben a témáról, nagyon kézen-
fekvő magyarázatunk van: nincsenek még részletek az üggyel kapcsolatban. 
Viszont a feltett kérdés korántsem költői: komolyan szeretnénk olyan hallgatói 
véleményeket kapni, amelyekre lehet támaszkodni, amelyekből megtudhatjuk, ti 
mit gondoltok a B épületről, és nem csak tájékoztatni akarunk benneteket, hogyan 
döntött a vezetőség. A HÖK azért van, hogy az ilyen döntésekben képviselje az 
érdekeinket, minden hallgatóét, és ehhez tudnunk kell, mit is szeretnénk.

Saáry Ákos
főszerkesztő

foszerkeszto@ttkhok.elte.hu
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A kínai tánckultúra

Az ELTE Konfuciusz Intézet 2015. november 12-én várja a 
kínai mozgás és tánc iránt érdeklődőket, akik a több ezer éves 
mozgáskultúra gyökereivel, fejlődésével és különböző változa-
taival ismerkedhetnek meg. A program angol nyelvű.
Az ókori kínai szertartások az ének–zene–tánc–színjátszás szerves 
egységét alkották, melynek minden fázisában a tánc biztosította a 
szabályozottságot, érvényesítve az egyetemes összhang elvét, amely a 
taoizmus szerint a világmindenségben, a birodalomban és a kultúrában 
is egyaránt uralkodik. 

Időpont: 2015. november 12. 17:00
Helyszín: ELTE Konfuciusz Intézet (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F, 
1/1-es tanterem)

forrás: http://www.elte.hu

Immunológiai kutatások

Az ELTE Bolyai Kollégium Csütörtök Este sorozatában 2015. november 5-én Józsi Mihály, az 
ELTE egyik Lendület-csoportjának vezetője, tudományos főmunkatárs A komplementrendszer 
szerepe a kórokozók elleni védekezésben és betegségekben címmel tart előadást.
Az előadásban az úgynevezett veleszületett immunrendszer egyik fontos „végrehajtó rendszerét”, 
a komplementrendszert mutatják be. Ez az ősi fehérjehálózat hatékonyan segíti a kórokozó mikrobák 
elpusztítását, ugyanakkor nem megfelelő működése számos betegség kialakulásához járulhat hozzá.  

Az utóbbi években jelentős előrelépés történt ezeknek a folyamatoknak a megértésében, és megjelent 
az első, komplementet célzó terápiás szer is. A kutatók és orvosok együttműködésének ered-

ményeként lehetővé válhat a nem túl távoli jövőben egyes ritkább és gyakoribb betegségek 
sikeres kezelése.

Időpont: 2015. november 5. 18:15
Helyszín: ELTE Bolyai Kollégium (1117 Budapest, Nándorfejérvári út 13. 104-es 

előadó)
forrás: http://www.elte.hu

Lehetséges-e a molekuláris adattárolás?

Az ELTE TTK Alkímia Ma című sorozatának következő alkalmán 2015. november 12-én Vesztergom Soma, a Kémiai Intézet 
Elektrokémiai és Elektroanalitikai Laboratóriumának adjunktusa ad elő Molekuláris elektronika címmel.

A prezentáció az elmúlt néhány évtized ugrásszerű számítástechnikai fejlődéséből indul ki, valamint abból a kérdés-
ből,  hogy mikor váltja fel az eddigi szilícium alapú rendszereket valami egészen más. Az elektronika, a kémia és a 

molekuláris szintű memória tárolás kapcsolatát vizsgáló, látványos kísérletekkel bemutatott előadást kvíz kíséri.
A 2007 óta futó sorozatban az ELTE TTK Kémiai Intézetében tevékenykedő kutatók, oktatók és vendé-

gek „a régiek megszállottságával” beszélnek az anyagról, a vegyészetről, kémiai érdekességekről és 
újdonságokról.

Időpont: 2015. november 12. 17:00
Helyszín: ELTE TTK Eötvös-terem (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A)

forrás: http://www.elte.hu

Idén is a leg-
jobbak közt az 

ELTE gyakorló-
gimnáziumai

2015. október 29-én 
jelent meg a HVG 

kiadványa az ország 
száz legjobb gimnáziu-

máról és szakközépisko-
lájáról. A korábbi évekhez 

hasonlóan idén is a legjobbak 
között szerepelnek Egyetemünk 

gyakorlóintézményei.
Az összesített rangsort a budapes-

ti Fazekas Mihály Általános Iskola és 
Gimnázium vezeti, a tavalyi harmadik 

helyhez képest egyet előrelépve az ELTE 
Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és 

Gyakorló Gimnázium a második helyen vég-
zett. Az ország ötödik legjobb gimnáziuma az 

ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium 
(2014-ben a 7. helyen állt), hatodik legjobb intézmé-

nye – tavalyi helyezését megőrizve – pedig az ELTE 
Trefort Ágoston Gyakorlógimnázium lett.

forrás: http://www.elte.hu
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Élet a laboron kívül
Bemutatkozik a kémia szakterület

Vajda Levente vagyok, a kémia szakterület koordinátora. Harma-
dik éve vagyok kémia BSc hallgató, s ez idő alatt volt lehetőségem 
belelátni a szakterület és a hallgatói önkormányzat működésébe.

A szakterületi csoporttal közö-
sen igyekszem megvalósítani a köz-
élet minél színesebb megszervezé-
sét, amihez a ti véleményetekre is 
szükség van, hiszen mi a hallgatókért 
tevékenykedünk.

Mi a SZACS?
A Kémia Szakterületi Csoport egy 

hallgatókból álló szervezet, akik napi 
szinten kiveszik a részüket a hallga-
tói közélet megszervezéséből. Segíti 
a Szakterületi Bizottság (SZAB) és a 
szakterületi koordinátor munkáját, 
ezáltal fontos szerepet vállal a szak-
területet érintő programok lebonyolí-
tásában és döntések meghozatalában. 

Általában havonta szoktunk össze-
ülni, ez egy kötetlen, jó hangu-
latú közös ötletelés, melyből 
bárki kiveheti a részét, és 
nem jár felelősséggel. 
Remek lehetőség azok-
nak, akik szeretnének 
jobban belelátni az 
egyetemünk, hallgatói 
önkormányzatunk és 
szakterületünk műkö-
désébe, hiszen a tagok a 
legfrissebb információkat 
kapják a történésekről.

Ha érdekel a SZACS-gyűlés, 
akkor egyszerűen gyere el, mindenkit 
szívesen látunk! Az időpontokról a szak-
területi oldalon találhatsz információkat.

Kik a SZACS tagjai?
A SZAB tagjai tisztségük révén, 

illetve az összes kémia szakos hallgató. 
Ezért bátorítok mindenkit, hogy gyer-
tek, mondjátok el a véleményeteket és 
ötleteitekkel segítsétek a szakterület 
fejlődését.

Mit csinálunk?
Mint már említettem, a programok 

szervezése is ide tartozik, erről szeret-
nék itt bővebben írni. Mi találjuk ki és 
szervezzük meg az egyes szakterületi 
programokat, pl.: Kémiás Filmdélután, 
Gólyaavató, Tavaszköszöntő vegyészbuli.

A buliszervezésen kívül én szeret-
nék nagy hangsúlyt fektetni a szakmai 
és félszakmai események lebonyolítá-
sára. Gondolok itt például egy előadás-
sorozat megszervezésére, mely során 
az oktatók kötetlen formában beszél-
hetnének a kutatási területükről és a 
pályafutásuk alatt megélt történtekről.  
Ezzel nemcsak megismernék az oktató-
kat, de talán egy-egy előadás sokaknak 
segítséget nyújthat a számukra meg-
felelő tanszék/téma kiválasztásában. 
Másik előadássorozat-ötletünk során 
pedig a szakdolgozat, abszolutórium, 
szakmai gyakorlat és más, ide tartozó 
fontos témákat érintenénk. 

Továbbá üzemlátogatások meg-
szervezése is tervben van. Egyéb kikap-

csolódási lehetőségekre is gon-
doltunk: Slam Poetry-est, 

Sportnap, valamint Játék-
est, mely során a beszél-

getős közösségépítésre 
fektetnék hangsúlyt. 

KéKó
Bár nem a szak-

területi csoport szer-
vezi, de szorosan kap-

csolódik a szakterülethez.  
A Kémia Korrepetálás 

(KéKó) egy hallgatói tömörülés, 
amelynek célja a tanulmányaik során 
segítségre szoruló hallgatók, kémia tár-
gyú korrepetálása, szakmai segítség-
nyújtás az arra igényt tartóknak. Igyek-
szünk a legjobb tudásunkkal segíteni 
hallgatótársainknak, így bátran fordul-
jatok hozzánk akár személyesen, akár 
e-mailben (keko@chem.elte.hu).

Kik a képviselők és mit képvi-
selnek?

Sokan láttátok már, hogy tavasz-
szal mindig felhívjuk a figyelmeteket 
a képviselőválasztásra ilyen-olyan 
fórumon. Ez azért fontos, mert a meg-
választott képviselők tagjai lesznek 
a Szakterületi Bizottságnak illetve a 
TTK HÖK Küldöttgyűlésének. A SZAB 
legfontosabb célja a kémiás hallgatók 

érdekeinek képviselete és ezeknek a 
védelme, hiszen ez –  a szakterületi cso-
porttal ellentétben – döntéshozó szerv. 
A Bizottság ezenkívül javaslatokat tesz 
különböző delegáltságokra (Választ-
mány, Intézeti Tanács, Kari Tanács, 
Kari Ösztöndíj Bizottság és Tanulmányi 
és Oktatási Bizottság), illetve a koordi-
nátor személyére is. Ezért fontos, hogy 
a kémiás képviselők megfelelő szám-
ban ott legyenek mindkét döntéshozó 
szervben, így általuk a ti véleményetek 
és akaratotok is képviselve van. 

A Küldöttgyűlésen részt veszünk 
egy-egy tisztségviselő kiválasztásában 
és munkájuk ellenőrzésében. Ezenkí-
vül a kari szintű programok megszer-
vezésében és lebonyolításában is szere-
pet vállalunk.

Végszóként pedig pár gondolatot 
osztanék meg veletek a kémia szak 
képviselőitől.

Török Mátyás: „Képviselőként na- 
gyon fontosnak tartom, hogy a hallga-
tók érdekeit szem előtt tartsuk. Ez persze 
elsősorban a kémiásokra vonatkozik, de 
mivel sok kérdés túlmegy a szakterületi 
szinten, tudnunk kell egységes karként is 
helytállni. A megfelelő párbeszéd a kulcs: 
hallgató-hallgató, hallgató-oktató között.”

Ferentzi Kristóf: „Már tavaly is 
tapasztaltam, hogy karunkon és a szak-
területünkön is az emberek nagyon 
sokszínűek. Változatos helyekről jön-
nek, változatos tervekkel és mind-
annyian máshogy állnak hozzá az 
egyetemi élethez, és ez így van jól. 
Fontosnak tartom, hogy a tanulók 
számára az egyetem ne csak egy nagy 
elvárás legyen, hanem egyben egy 
olyan közösség, amelynek a tagjai bát-
ran fordulhatnak a másikhoz, szinte 
bármilyen üggyel. Egy hely, ahova az 
emberek a megpróbáltatások ellenére 
szívesen járnak be, és ahol barátságok 
tudnak létrejönni. Ezért örülök, hogy a 
kémia szakterületnek lehetek képvise-
lője, így ezt elő tudom segíteni.”

Borbély Eliza: „Borbély Eliza 
vagyok, másodéves kémiás, tavasz 
óta pedig szintén képviselő. Hogy 
miért akartam az lenni? Csupán csak 
azért, hogy a véleményünk ne csak 
üres és kimondatlan szavak legyenek, 
hanem érjenek is valamit. Minden 
apró változtatás részei lehetünk, ami 
reméljük, jobbá teszi azokat az éve-
ket, amit itt töltünk.”

Vajda Levente
kémia szakterületi koordinátor

kemiaszk@ttkhok.elte.hu

Gólyahajós élményeim
A rendezvényről résztvevőként

Október 16-án került megrendezésre a VI. Gólyahajó, amin én kül-
sősként vettem részt. Volt már alkalmam részt venni hasonló rendez-
vényen, így tudtam, mire számítsak. Sajnos az idő eleinte nem ked-
vezett, csepergett az eső és kicsit hűvösebb is volt, mint gondoltam.

A hajót könnyen megtaláltam és 
akkor konstatáltam, hogy fél 9-kor már 
sorban állnak az emberek. Tíz perc  
alatt sikerült is feljutnom a hajóra. 
Köszöntem az ismerősöknek és a ruhatár 
felé vettem az irányt. Ott kicsit hossza-
dalmas volt a sorban állás, beletelt pár 
percbe, míg le tudtam adni a kabátomat.

Miután terheimtől megszabadultam, 
végigjártam a hajót, hogy feltérképezzem, 
mit hol találok. Gondoltam, hogy később 
látogatom meg az italpultokat és először 
is kipróbálom a Riska promótermékeit. 
Kávémat szürcsölgetve, mint egy kisis-
kolás jártam végig a hajót. Sajnos az eső 
miatt a hajó tetőteraszára nem lehetett 
felmenni, mint később megtudtam, azért 
mert nagyon csúszós volt. A biztonsá-
gi személyzettel majdnem minden sar-
kon összetalálkoztam, erre tényleg nem 
volt panasz, nagyon figyeltek mindenre.  
A díszítés is mutatós volt, bár a lépcsőzés-
ben kissé hátráltattak a korláton elhelye-
zett virágok, sajnáltam őket, mert az este 
végére nagy részüket leszaggatták.

A tánctereken ekkor még csak 
lézengtek az emberek, talán mert a 
ruhatárnál állt a tömeg, de néhányan 
azért táncoltak, főleg a nagyteremben. 
Kihajózásra már áthatolhatatlan tömeg 
volt a színpad előtt.

A kihajózás a tervek szerinti idő-
pontban volt, 22:00-kor még 15-20 
ember állt kint arra várva, hogy fel-
engedjék őket a hajóra. 22:40-kor 
kihajóztunk. Utólagos információk 
szerint 840 fő vett részt a hajón a sze-
mélyzetet leszámítva, ez nagyjából 
a hajó tényleges befogadóképessé-
ge. A termekben bulizók nagy része 
észre sem vette, hogy elindultunk, 
mások meg kimentek, hogy láthassák 
a kihajózást és a hajóutat. Ekkor már 
szerencsére megállt az eső. A korlá-
toknál mindenki elővette a telefonját 
és a Parlamenttel vagy más ikonikus 
épületnél lőtt magáról és a barátairól 
egy szelfit.

Felmentünk egészen a Margit-szi-
getig, majd lehajóztunk a Lágymányosi 

hídig és megfordultunk, hogy megint 
kiköthessünk a Batthyány térnél.  
Persze ez 2 órás utazás volt. Minden 
egyes, híd alatt való áthajózáskor a 
tömeg sikoltozása és kurjongatása tette 
igazán felejthetetlenné az egészet.

Kikötéskor én arra számítottam, 
hogy sokan azonnal elindulnak haza, 
de nem így történt. Lassan kezdtek el 
hazaindulni az emberek, zárásra nagy-
jából 100 ember maradt. Sajnos megint 
a ruhatár okozott nagyobb tömegtorló-
dást. A biztonságiaknak kikötés után 
akadt némi dolguk, mert egy-két ember 

Szervezői közlemény
Úgy érezzük, hogy az első szavunk a bocsánatkérés kell legyen a ruhatári 

fejetlenségért. Ugyanakkor szeretnénk hatalmas köszönetet is mondani nektek. 
Úgy gondoljuk, hogy ha itt nem egy túlnyomó többségében egyetemisták által 
látogatott rendezvényről lett volna szó, akkor sokkal nagyobb gond lett volna. 
Hála a türelmeteknek és a fegyelmezettségeteknek mostanra már majdnem 
mindenki hozzájutott a ruhatárban leadott dolgaihoz. Ha valaki véletlenül 
hazavitt egy esernyőt, sálat vagy kesztyűt, kérjük jelezzen nekünk a Gólyahajó 
oldalán keresztül. Reméljük ennek ellenére jól éreztétek magatokat, a rendez-
vényről készült képek erről tanúskodnak.

Természetesen kielemeztük a probléma forrásait, hogy többé ne fordulhas-
son elő ilyen. Mivel ezt a rendezvényt hallgatók szervezték hallgatóknak, úgy 
gondoljuk, hogy fontos, hogy akit érdekel megismerhesse, hogy szerintünk mi 
vezetett a helyzet kialakulásához.

Az elmúlt évek legnagyobb forgalmú ruhatára volt a hajón, messze megha-
ladva bármelyik korábbi egyetemi rendezvényét. A rossz idő miatt vizes kabátok 
közül többről is leáztak a cédulák. További probléma volt, hogy a hajó ruhatára 
csak úgy alkalmas ennyi ruha tárolására, ha minden fogasra több ruhát is teszünk, 
így az egymásra helyezéskor több helyen letépődtek a cetlik. A legfőbb hiba for-
rása pedig a tapasztalatlanság, ami abból fakadt, hogy egy nagyon fiatal csapattal 
dolgoztunk együtt, akinek többsége először ruhatárazott. (Ennek oka rendez-
vényszervezési gyakorlatunk alapvetése, miszerint rendezvényeinket nyereség 
nélkülire tervezzük és minden esetben – a főszervezőtől a ruhatárosig – kizárólag 
önkéntesek dolgoznak – természetesen a biztonsági szolgálat, a fellépők és a büfé, 
illetve a hely személyzete nem tartozik ide –, mert csak így tudjuk biztosítani a 
legolcsóbb jegyárakat, ami sokéves tapasztalat alapján a TTK hallgatóinak nagyon 
fontos szempont, de valószínűleg a többi kar hallgatóira is igaz ez. Ez folyamatos 
csapat-frissítést igényel, mert az egyetemet elvégezve, diplomához közeledve a 
legtöbben, érthető módon, mással töltik a szabadidejüket.) Úgy véljük, hogy a 
jövőben ezek a hibák elkerülhetőek alaposabb felkészüléssel, legyen szó gólyaha-
jóról vagy más rendezvényről. Még egyszer elnézéseteket kérjük.

A rendezvényről készült egy kérdőív, ha tehetitek, töltsétek ki, akár ott vol-
tatok, akár nem. Ezt a http://ttkhok.elte.hu/golyahajo-visszajelzes oldalon találjátok.

A szervezők

többet ivott a kelleténél és őket le kel-
lett kísérni, másfajta rendbontásról nem 
hallottam és nem is tapasztaltam.

Miután kikapcsolták a zenét, akkor 
már csak a szervezők és az a maréknyi 
ember maradt, akik a ruháikra vártak.

Összességében jó este volt, minden 
terem tele volt emberekkel, a pultok-
nál nem voltak végeláthatatlan sorok.  
A szervezők, amiben tudtak, rendelke-
zésre álltak.

Csak ajánlani tudom mindenki-
nek, aki tud, az legközelebb is jöjjön el.

Karnóczi Laura
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Hallgatói közélet Sport & Hallgatói közélet6 7Összekötünk
Légy te is a kommunikációs csoport tagja!

Bárki, aki csak egy kicsit is figyel, látja, hogy Egyetemünkön, karun-
kon folyamatosan zajlik az élet. Rengeteg programlehetőség adódik: 
legyen az szakmai, félszakmai vagy szabadidős. Pályázatok, álláslehe-
tőségek, ismeretterjesztő előadások, kollégiumi jelentkezés és persze 
a mindenkit legjobban érdeklő ösztöndíjak tömkelege áll rendelkezé-
sünkre. Minderről pedig szükséges tájékoztatni hallgatótársainkat.

A kommunikáció így a Hallgatói 
Önkormányzat nem elhanyagolható 
napi szintű feladata, erre pedig több 
felület is rendelkezésünkre áll: első-
sorban a Facebook, hiszen 
az emberek többsége ma 
innen szerzi az információ-
it, de ott van a honlapunk, 
a http://www.ttkhok.elte.hu is, 
valamint az időnként kikül-
dött hírlevelek.

Kommunikációs elnök-
helyettesként feladatom, 
hogy az Önkormányzatot 
érő szóbeli és írásbeli meg-
keresésekre válaszoljak, 
folyamatosan frissítsem az 
internetes felületeket, kézben tartsam 
a plakátok kihelyezését, és persze meg-
tervezzem a megjelenéseinket. A kom-
munikációs csoport pedig ebben lehet a 
segítségemre – talán éppen te is!

Az előbb felsorolt feladatok meny-
nyisége több embert kíván, akik aktív 
munkával segíthetik a rendszer gördü-
lékenyebbé tételét, gondolataikkal pedig 
hozzájárulhatnak ahhoz, hogy minél sok-
színűbb palettával tegyük lehetővé a hall-
gatók tájékoztatását – hiszen nem elég, 
hogy kiteszünk egy hírt, valahogy azt is el 
kell érnünk, hogy azt el is olvassák.

A kommunikációs csoportot egy ope-
ratív feladatokat ellátó, összetartó, jóked-
vű csapatnak képzelem el. Nem elha-
nyagolható persze, hogy minél többen 
vagyunk, annál kevesebb feladat jut egy 
emberre. Na és akkor pontosan, milyen 
feladatokat lenne szükséges ellátni?

Hírek gyűjtése
Bár rengeteg megkeresés érkezik, 

és bőven van mit hirdetni a hallgatók-
nak, biztosan vannak olyan hírek, amik 
elkerülik a figyelmemet. Az elte.hu-n, 
illetve az ELTE Online oldalán viszont 
több olyan cikk is van, ami megosztás-
ra érdemes lehet. A feladat, hogy ezek-
ről a honlapokról a TTK-s hallgató-

kat is érintő cikkeket szemezgessetek.  
Emellett minden héten egy-két tudo-
mányos cikket is szeretnék megjelen-
tetni, Ezen a héten a tudományban jel-

igével (természetesen csak 
megbízható forrásból…).

Bevonó hétvége 
szervezése

A tavaszi félévben a 
Hallgatói Önkormányzat 
hagyományosan bevonó 
hétvégét szervez, ahol a 
HÖK munkája iránt érdek-
lődő hallgatók megismerhet-
nek minket. Ennek az ese-
ménynek a megszervezése 

viszonylag hosszabb, átgondolást igény-
lő feladat. Mind a programok (milyen 
előadások legyenek?), mind a háttér (hol 
legyen, milyen szálláson stb.) kitalálásá-
ban szeretnék ötleteket kapni, emellett a 
megvalósításban is örömömre szolgál, ha 
nem maradok egyedül.

Plakátolás
Ez az a feladat, ami a legtöbb emberi 

erőforrást igényli, hiszen minden nap 
érkeznek új plakátok az Északi Hallgatói 
Irodába. Ha már két ember végzi egy-
szerre a plakátolást, ráadásul úgy, hogy 
az Északi és Déli Tömbökben külön csa-
pat, akkor nagyon gyorsan lehet végezni. 
Azt, hogy mit, hova kell kirakni, milyen 
plakátokat kell már leszedni, nagyjából 
öt perc alatt meg lehet tanulni.

A plakátolás elvégzésén túl azt 
is jó ötletnek tartom, ha a plakátolási 

szabályzatot közösen találjuk ki, ala-
posan átbeszélve, mit miért csiná-
lunk.

Stratégia építése a minden-
napokra

Ez a feladatkör gyakorlatilag 
annyit jelent, hogy online megbe-
széljük, most éppen hol tartanak a 
futó projektek, mit tudnánk tenni, 
hogy hatékonyabb, szervezettebb és 
átláthatóbb legyen a munkánk. Mi 
az, amire szükség van, mi az, amit 
hagyjunk el. Ismét csak hangsúlyozni 
tudom, mennyire fontos, hogy töb-
ben lássuk át a dolgokat, hiszen „több 
szem többet lát”.

Egyéb programötletek
Már több különálló programot 

elindítottam – például középiskolák 
megkeresése a TTK és az ELTE nép-
szerűsítésére, a szakterületeket érintő 
ismeretterjesztő alkalmak összegyűj-
tése. Ezeken kívül pedig több másik 
projekt körvonalazódik a fejemben. 
Célom, hogy közösen megbeszéljük 
ezeket, és a lehető legjobb konstruk-
ciójú programokkal tudjunk végül a 
hallgatók elé állni.

Tehát, mire is van tőled 
szükségem?

Körülbelül heti egy óra szabadidő-
re, kommunikációs készségre, ötletekre.

Mit kapsz cserébe?
Elsősorban azt, hogy belekerülsz 

egy jól működő csapatba és új barátokat 
szerezhetsz – ezt az identitást szeretném 
póló/pulóver készítésével és csapatépítő 
estékkel is erősíteni. Emellett belelát-
hatsz az Egyetemen történő napi dol-
gokba, ami csakis a hasznodra válhat.

Ha meghoztam a kedved a csatla-
kozáshoz, írj rám a Facebookon vagy az 
e-mail címemen!

Török Mátyás
kommunikációs elnökhelyettes

kommeh@ttkhok.elte.hu

Masszázs a BEAC-on
Óriási szerencse ért engem, ugyanis megtapasztalhattam, milyen 

csodás munkát végez a BEAC masszőre, Kohajda József, okleveles 
gyógy- és sportmasszőr. Az élményt nagyon nehéz szavakba önteni, 
de azért megpróbálkozom azzal, hogy valamit átadjak belőle.

Mivel a napjaim nagy részében 
füzet vagy számítógép felett görnye-
dek, a hátmasszázs kézenfekvőnek 
tűnt. Eredetileg azt beszéltük meg 
Józsival, hogy egy 60 perces kezelésen 
veszek részt, amit végül két félórásra 
szedtünk szét. És milyen érzés volt? 
Eszméletlen jó! Ahogy azt már előre 
gondoltam, rendkívül nyugtató, ella-
zító és kellemes volt, de azért átélni 
sokkal-sokkal jobb, mint elolvasni egy 
szokásos hirdetést egy ilyen szolgál-
tatásról. Annyira jól esett, hogy már 
nagyon vártam a következő megbe-
szélt időpontot. Aztán az is annyira jó 
volt, hogy kértem egy újabb időpontot. 
Rendkívül sok pozitív élettani hatása 
mellett (amiket már gondolom minden-
ki ezerszer hallott) az is vonz engem, 
hogy ki van jelölve egy kis időinter-
vallum, mikor 100%-ban pihenek, egy 
kicsit luxolok. Az árak is barátiak, így 
úgy gondolom, hogy 2-3 hetente ennyit 
én is megengedhetek magamnak (és 
szerintem szinte bárki más is). Ezt tény-
leg meg kell tapasztalnia mindenkinek, 
bátran tudom ajánlani! Nem kérdés,  
hogy én teljesen „hívő” lettem!

És ki is az a Józsi? Főleg a legel-
ső alkalommal sokat beszéltem vele 

és azt láttam rajta, hogy tényleg szív-
vel és alázattal végzi a munkáját. 
Meglátásom szerint ez olyan, mint a 
tanárság. Aki utálja a gyerekeket, ne 
menjen annak! Elég nehéz és fárasz-
tó egész nap embereket masszírozni, 
sok energiát elvesz, így tényleg csak 
az tudja ezt csinálni, aki elkötelezett a 
szakma iránt. Személy szerint nagyon 
tisztelem őt, hogy ezt a hivatást vég-
zi és ráadásul ilyen lelkiismeretesen. 
A luxusmasszázson kívül (ahogy én 
neveztem el a kezelésemet) sporto-
lókat is fogad, akiknek a megfáradt, 
görcsös izmait segíti regenerálni egy 
edzés vagy meccs után, tud segíteni a 
bemelegítésben és tréningmasszázsra 
is bejelentkezhettek a sportteljesítmény 
fokozása érdekében. Ezek mellett SMR 

hengerrel („Self Myofascial Release, 
Önmagunknak kivitelezett mélyszö-
veti masszázs, amely az erre a célra fej-
lesztett hengerrel történik, aktív izom-
pólya fellazítás”) is tud mit kezdeni, 
illetve vállal Kinesio-tape ragasztást 
és ízületi kimozgatásokat. Saját sza-
vai alapján: „sok masszázs <szalonban> 
mostoha szerepet tölt be, és elfeledkeznek 
róla, pedig a testünk mozgás-szervrend-
szerének optimális működéséhez elenged-
hetetlen. Ezekkel a technikákkal szintén 
lehet a merev, befeszült izmok oldásában 
segíteni.” Nekem a hátamat és a nya-
kamat mozgatta át, amit sajnos én 
sok esetben elmulasztottam rendesen 
elvégezni a sportolás során. De örü-
lök, hogy fény derült hiányosságaim-
ra, mert most már jobban fogok erre 
figyelni, és tippeket is kaptam, hogy  
majd mit kell tennem.

Nagyon türelmes volt velem, ami 
kihívás lehetett, mert mindent végig-
néztem, ami a szobában volt, kb. min-
denre rákérdeztem, kipróbáltam.

Remélem ezek után nektek 
sem kérdés, hogy bejelentkeztek-e, 
az alábbi elérhetőségek egyikén: 
beacmasszazs@gmail.com vagy +36 
30/860-4696.

Részletek, árak és aktuális infor-
mációk Facebookon ELTE-BEAC Masz-
százs, és a http://www.beac.hu/minden-
ami-beac/szolgaltatasok/ honlapon.

Helyszín: 1117 Budapest, Bogdánfy 
Ödön utca 10. III. lépcsőház I. emelet

Resch Bori
resch.borbala@nyuz.elte.hu

Matekos teadélután
A matematika szakterület egyik 

hagyománya a Matekos Teadélután, ami 
már több éve kerül megrendezésre heti 
rendszerességgel a szorgalmi időszakok-
ban. Ebben a félévben ennek az esemény-
nek keddenként az ELTE Lágymányosi 
Campus Északi épületében a Matemati-
kai Múzeum ad otthont. Ahogy a neve is 
mutatja, ez egy egész délutános program, 
hiszen a délután 4 órás kezdéstől egészen 
este 10-ig érezhetik jól magukat a látoga-
tók, akiknek többsége a matematika szak-
terület tagja, de más szakról, sőt más kar-
ról, egyetemről is megfordulnak nálunk 
érdeklődők, akikből gyakran rendszeres 
visszatérők lesznek.

Hogy minek is lehet részese az, aki 
betéved? Alapvetően egy beszélgetős, 
játékos időtöltésről van itt szó, de bárki, 

bármit kér vagy kérdez, mindig talál 
társa(ka)t magának (legyen szó itt közös 
tanulásról, korrepetálásról, egyéb ese-
mények ismertetéséről stb.). Egy teadél-
után menete általában kisebb játékokkal 
kezdődik, amiket 2-4 ember játszik egy-
szerre, amik rövidebb (pl.: Blokus 2D és 
3D, Set, Genial, Super 5 és sok más) vagy 
esetleg hosszabb (Monopoly, Bang) lefo-
lyásúak, bár gyakran felüti a fejét egy 
érdekesebb logisztori vagy egy új játék, 
ami ugye elvonja a többség figyelmét. 
Persze nemcsak társasozásra van lehe-
tőség, a helyszín nyújtotta előnyöket 
kihasználva lehet játszani (persze csak 
óvatosan) a múzeum kreatív, ügyességi 
és logikai eszközeivel, továbbá lehet 
olvasgatni a könyveket és tanulmá-
nyozni a kiállított tárgyakat. Mikorra 
már egész nagy tömeg felhalmozódik, 
az eddigi játékok mellett megjelenik a 

rendszeres látogatók egyik kedvence, 
a gyilkosozás nevű szerepjáték, amit 
páran lelkesen tanulmányoztak, fejlesz-
tettek, igy már egy egészen bonyolult 
szerepjátékká vált, sok játékos részvéte-
lével egy menet akár egy óra hosszat is 
átléphet. A játékok közben a vendégek 
fogyaszthatnak a helyben készült forró 
teából (melegebb időkben akár limoná-
déból) és lekváros vagy mogyorókré-
mes kenyérből, hogy a teadélutánnak 
tényleg meglegyen a hangulata.

Szóval mindent összefoglalva, ha 
szeretsz társasozni, bármilyen egyéb 
játékkal játszani, ismerkedni vagy 
esetleg csak szereted a teát, akkor itt a 
helyed, mindenkit szeretettel várunk. 
Egy nehéz nap délutánját feldobhatod 
eme remek eseménnyel. Itt biztos jó 
hangulatba fogsz kerülni.

Szabó Bence
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Más szemmel Más szemmel8 9Spórolás a kertben
Hogyan ússzuk meg a borsos vízszámlát?

Azok a szerencsések, akiknek van kertjük, tudják, hogy a fenn-
tartása milyen hihetetlen sok munkával jár, és nem utolsósorban 
rengeteg pénzbe kerül. Gondoljunk csak arra, hogy a nyári meleg-
ben mennyit kell öntözni, vagy arra, hogy a gyümölcsfákat bizony 
permetezni kell. 

Persze sokan döntenek úgy hogy 
a saját fáikat, fűszernövényeiket nem 
vegyszerezik, bio módon gazdálkod-
nak. Van ennek persze szakszerű elne-
vezése is, ismerik a környezetet kímé-
lő ökogazdálkodást vagy az integrált 
növényvédelmet. Mindenesetre, ha 
nem szeretnénk egy cseresznyefán 
szemezgetve, lédús kukacba harapni, 
akkor olyan megoldást kell keresni, ami 
a környezetet is óvja, a pénztárcánkat 
sem terheli és távol tartja a kártevőket. 

A nyári öntözésnél leginkább két kér-
désre kell megtalálni a választ: mikor és 
mennyit. A fűfélék óriási előnye a meg-
újulási képességükben rejlik, de ez sem 
megy vég nélkül. A mennyit kérdésre 
adandó válaszhoz egy órára, vonalzóra 
és néhány befőttes üvegre van szükség. 
Általánosságban elmondható, ahhoz, 
hogy a nagy melegben életben maradjon 
a fű, laza talajon hetente egyszer legalább 
10-20 milliméteres éjszakai öntözésre van 
szükség. A kötött talajokon kéthetente 
30-40 milliméter a minimális mennyiség. 
Persze ennél lehet többször is öntözni.  
A mennyiséget pedig úgy lehet megsac-
colni, hogy a széles szájú befőttes üveget 
a gyep különböző pontjaira kell helyezni. 
A bennük összegyűlt minden centi víz 
nagyjából 10 milliméternyi öntözésnek 
fel meg. Ha a költségeket is számolni 
akarjuk, akkor tudni kell, hogy 10 milli-
méter víz négyzetméterenként 10 liternek 
felel meg, vagyis egy 100 négyzetméteres 
gyepfelület 30 milliméteres öntözéséhez 3 
köbméter vízre van szükség. Ezt a számot 
már csak a vízdíjjal, és – ahol szükséges – 
a csatornadíjjal is meg kell szorozni.

Sokszor halljuk, hogy a környezet-
védelemhez vezető első lépés, a víztaka-
rékosság. Ez a kertre is igaz, bár sokan 
úgy gondolkodnak, hogy végül is a kert 
is természet, így nem kell spórolni. Bár 
ebben van igazság, egy száraz július azon-
ban nyomot hagyhat a közüzemi díjon.  
De mi is lehet a megoldás? Gyűjtsünk 
esővizet! De most ne arra gondoljunk, 
hogy az eresz alá rakunk pár lavórt, aztán 

azt a tíz litert szétlocsoljuk a következő 
nap, az bizony kevés lesz. Ennél sokkal 
jobb és nem is drága eszközök is vannak 
erre. Felszíni esővízgyűjtő tartályok áll-
nak rendelkezésre, többfajta színben és 
alakban. Vannak, amelyek beleolvadnak a 
környezetbe, de az interneten böngészve 
izgalmas megoldásokat is talál az ember, 
olyat, ami bármely kert díszévé válhat.  
A felszíni esővízgyűjtés előnye, hogy nem 
szükséges több köbméternyi talajt meg-
mozgatni, így kevesebb munkával jár a 
beszerelés, azonban nagy a helyigénye, 
hiszen például öt, egyenként kétszáz lite-
res hordónak kell hely. 

A speciális esővíztárolók anyaga 
általában UV stabilizált PE műanyag. 
Minden tartály csappal és fedéllel 
felszerelt. Ezek a tartályok azonban 
nem úgy működnek, hogy az eresz 
alá rakjuk, aztán folyik bele az eső-
víz. Fontos durva és finom szűrőt 
használni, a gyári szűrő- és csatlako-
zórendszer eleve úgy van kialakít-
va, hogy egyszerre a befolyást vala-
mint a túlfolyást is szabályozzák.  
Az egyszerűbb, közel egy köbméteres 
felszíni esővízgyűjtők 10-30 ezer forin-
tért kaphatóak.

A permetezés a biogazdálkodás 
kényes pontja, persze csak a műkedvelők 
szempontjából, hiszen a profi biotermelők 
pontosan ismerik a szabályokat, és be 
is tarják azokat. Szűk vegyszerlistából 
választva, több-kevesebb sikerrel pró-
bálják kordában tartani a kártevőket és 
kórokozókat. A lemosó permetezéseket 
általában mindenki nagyon fontosnak 
tartja. Erre a célra általában rézkészítmé-
nyeket használnak gombák ellen, illetve 
olajos permetszert (ásványi vagy növényi 
olajjal) a kártevők „áttelelő képletei”, azaz 
rovarok, lárvák és peték ellen. Általában 
hatékony is a dolog, egy alapos permete-
zéssel kiválthatunk – egy-két további per-
metezést. Utána a szomszédból, erdőről, 
mezőről úgyis ideér mindenki, a fertőzé-
sek éppúgy, mint a kártevők. A lemosó 
permetezéssel viszont elpusztítottuk a 

ragadozó és rovarparazita rovarokat és 
azok petéit, lárváit is.

A vegetációs időszakban már bonyo-
lultabb a helyzet, hiszen ilyenkor támad-
nak a gyümölcs kukacodásért felelős 
egyedek és szívogatnak a tetvek. Zöld 
kertészek ezek ellen különböző főzeteket 
használnak. Egyszerűbb a helyzet a gom-
bákkal, hiszen a kén- és rézszármazékok 
környezetbarátnak számítanak.

Komposztáljunk. A talaj minőségét 
javíthatjuk vele, és még a hulladék elszál-
lítását is megspóroljuk. A komposzt a 
szerves anyagok szabályozott lebomlá-
sával létrejövő, a növények számára érté-
kes talaj-tápanyag. A kerti zöldulladékot, 
leveleket, gallyakat a talajban élő mik-
roorganizmusok lebontják egy humu-
szos, földszerű anyagot létrehozva ezzel.  
De pontosan hogyan is kell komposztál-
ni? A kertben félreeső helyet kell keresni, 
ami árnyékos, és a hulladékot a talajra 
kell teríteni. Ha a rágcsálóktól és egyéb 
ház körüli kártevőktől meg akarjuk véde-
ni, érdemes kőré húzni egy drótkerítést. 
Nagyobb kert esetében érdemes kom-
posztáló silót építeni, de készen is kap-
hatóak. Nem csak kerti hulladékot hasz-
nálhatunk komposztálásra, de ez már 
másik műfaj, ugyanis ettől szaga lesz. Ha 
unjuk a kaspókat, újrahasznosíthatjuk 
a háztartásba már nem kellő dolgokat, 
és ültethetünk beléjük. Egy kiszuperált 
talicskában szépen mutatnak a muskát-
lik, egy tönkrement szűrőt akár fel is 
függeszthetünk, beleültetve pár virágot. 
Sőt, a kinőtt, lyukas gumicsizmákba is 
ültethetünk növényeket. Ezek az ötletek 
nagyon mutatósak, valamint használha-
tatlanná vált tárgyainkat nem dobjuk ki, 
inkább feldobjuk vele a kertünket.

Látható, hogy számtalan módon 
gondozhatjuk úgy a növényeinket, hogy 
a környezetet is óvjuk. Az interneten ren-
geteg ötletet találhatunk, videókat néz-
hetünk arról, hogy miként készíthetünk 
ötletes kaspókat, virágágyásokat.

Czauner Borika
czauner.borbala@nyuz.elte.hu

Kertészszemmel
Interjú Czauner Péter kertésszel

Mit lehet tenni a vakondok ellen? És mi a helyzet az almán 
mosolygó kukaccal? A permetezőszerek vajon károsak a környezet-
re, vagy ez csak egy jól kitalált szlogene a cégeknek, hogy a drágább 
vegyszereket vegyék meg a hozzá nem értők? Ezekre a kérdésekre 
kaptam választ Czauner Péter kertészmérnöktől.

Az idei nyár is bizonyította, hogy 
öntözés nélkül már nem lehet kertészkedni?

A víz nagyon drága, de a kisebb, 
ház körüli kertek számára olcsó meg-
oldás lehet a saját kút, vagy az esővíz 
gyűjtése. Az itthon természetes körül-
mények között élő növények átlagos 
éves csapadékigénye 520 milliméter 
eső lenne. Magyarországon az évi 
átlagos csapadék 500-750 milliméter, 
de a régiók között jelentősek az elté-
rések. Ezek szerint, a mennyiség meg-
lenne, hiszen éves szinten a természet 
bőven fedezi az igényeiket. Csakhogy 
az eső nem mindig akkor hullik, ami-
kor a növények éppen szomjaznak.  
Ezt pótolni kell, s kínálkozó lehetőség 
az esővíz gyűjtése. Sokféle módon lehet 
gyűjteni, a csatornakifolyó alá biggyesz-
tett lavórtól a földbe süllyesztett ciszter-
nákig, a lényeg, hogy ne hagyják veszni 
a természetes ingyen vizet.

Hogyan kell komposztálni? Megéri-e 
silót venni?

A komposztálás bonyolult tudo- 
mány. De egyszerű és rendkívül 
hasznos dolog. Egy gondozott kert-
ben, ahol rendszeresen füvet is nyír-
nak, cserjéket, fákat nyesegetnek 
évente rengeteg zöld szemét keletke-
zik. Száz négyzetméterenként 0,8-1  
köbméter. Sok helyütt nem lehet 
egyszerűen megszabadulni ettől.  
A kerttulajdonosnak azonban ezek-
nél sokkal egyszerűbb és a környezet 
kímélése szempontjából a kidobás-
nál hasznosabb is a komposztálás.  
Egy komposzthalom segítségével a 
kertben és a konyhában keletkező 
szerves maradékokat tápanyagban 
gazdag humusszá lehet alakítani. 
Komposztkészítőket és tárolókat 
készen is lehet vásárolni. Az egy-
szerűbb, lécekből állók ára néhány 
ezer forint, de akinek ez nem elég, 
tízezreket is áldozhat egy dizájnos 
tartóért. Elkészítésük sem ördöngös-
ség, s egy átlagos ügyességű kertba-

rát számára nem lehetetlen feladat 
összetákolni lécekből, drótfonatból, 
vastagabb fól iából  a 
komposztgyűjtőt.

Mik azok az állatok, 
amik kárt tesznek a kertben?

A hívatlan kertlakók 
közt talán legundorítóbb 
a meztelen csiga, míg 
mások némi hasznot is 
hajtanak, a csiga szám-
láján csak negatív dol-
gok sorjáznak: mindent 
összerág, ragacsos csíkot 
húz maga után, és sokak szemében 
e jószág testesíti meg a csúfságot. 
Egyetlen aktív melegvérű pusztítóját 
ismerjük, a topogó kacsát. Ezek a nyú-
lánk madarak addig nem nyugsza-
nak, amíg a kertben egyetlen csiga is 
tevékenykedik. Már Magyarországon 
is vannak vállalkozók, akik néhány 
napra bérbe adják a topogót. A tágas, 
vidékies kertek igazi terroristája a 
vakond, ha egyszer befészkelte magát, 
nagy pusztítást végez. A vakond hasz-
nos, védett, szívós és ravasz állatka. 
Aki már küzdött vele, megtapasztal-
hatta, hogy csak szerencsével lehet 
költözésre bírni. Aki humánus, pon-
tosabban állatbarát eszközökkel veszi 
fel vele a harcot, csak időlegesen 
tarthatja távol, a csata eleve kudarc-
ra van ítélve. A vakond a zajt nem 
kedveli. Ezért alkalmi sikereket lehet 
elérni a vakondjáratba ferdén ásott 
üvegpalackkal, amelyet a szél időn-
ként fütyültet. Ennek turbó változata, 
ha az üveg nyakára tekert, magasba 
nyúló drótra kötött madzagra erősített 
vasszög vagy nagyobb anyacsavar, 
a szél hatására – ha jól van a spár-
ga kimérve – a fütyülés mellett még 
cseng-bong is. A fóliás kertészek a sát-
rukban hangosra állított rádióval is 
próbálkoznak. Hatékonyabb módszer 
a betolakodó elűzésére a bundabü-
dösítés, amelynek vannak környezet-

barát, s kevésbé kulturált változatai.  
A vakondmentes terület viszonylag 
jól védhető a betolakodótól a külön-
böző díszricinusokkal vagy a sárfűvel 
(Euphorbia lathyris), de a gyalogbodza 
(Sambucus ebulus) is hatékony. A dur-
vább büdösítés olajos, petróleumos 
rongyok, vatták, fokhagymadarabok 
járatba dugdosásával elérhető, de 
kapható egy fermentált dohánylevél-
ből készült vakondriasztó is. Ebbe a 
körbe tartoznak a különböző füstö-
lőpatronok és a karbid is. Próbálkoz-
ni lehet a PB-gáz-palackból a járatba 

folyatott gázzal is – ám ez 
már inkább krimibe illő 
természetkárosításnak 
felel meg. Egy nagyobb 
kertben a vakondűző 
növények és a talajtömö-
rítés, s némi zaj segítségé-
vel is kordában tartható. 
A rovarpusztításon túl a 
vakond a talajszellőztetés-
sel és a túrással is hasznot 
hajt. A vakondtúrás anya-
ga ugyanis a legjobb, mor-

zsalékos kerti föld. Lapáttal hamar 
összegyűjthető, s nyoma kevéske 
gereblyézéssel, söprögetéssel hamar 
eltüntethető.

Mely növényvédőket ajánlja kukacoso-
dás, illetve a tetvek ellen?

A kukacosodásért felelős bolhákkal 
és legyekkel egyszerűbb a helyzet, a hob-
bikertészek leghatékonyabban a lemo-
só permetezéssel, az áttelelő képleteik 
gyérítésével és a tojásrakást megelőző 
időszakban a szárnyas egyedek pusztítá-
sával tudnak végekezni. Rengeteg vegy-
szer közül lehet választani, arra azonban 
ügyelni kell, hogy melyik szert, melyik 
növénynél szabad használni.

De ezek nem károsak a környezetre?

Ez kényes kérdés, de a korszerű 
vegyszerek hatóanyagait már úgy kere-
sik, hogy azok a természeten belül csak 
nagyon szűk mezsgyén hatnak. Egyetlen 
példa: a Chess hatóanyaga a rovar köz-
ponti idegrendszerének állandó jólla-
kottságérzetet közvetít, a rovar nem táp-
lálkozik és 2-3 nap után kiszárad, „éhen 
hal”. A Chess szelektív készítmény, csak 
a levéltetveket és az üvegházi molytetűt 
pusztítja el, hasznos rovarokra, méhekre 
ártalmatlan, ezért alkalmas virágzáskori 
permetezésre 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

Pályázz!
A TTK HÖK pályázatot hirdet

• környezettudományi szakterületi koordinátor

• matematika szakterületi koordinátor

• tudományos biztos

tisztségekre. Ha érdekel, vagy esetleg bár-

mely másik tisztség, akkor keresd meg az 

Önkormányzat elnökét vagy tisztségviselő-

ink egyikét valamely elérhetőségükön (ezeket 

megtalálod a http://ttkhok.elte.hu/tisztsegviselok  

oldalon). Pályázni a http://ttkhok.elte.hu/palyazat felületen keresztül tudsz!

mailto:foszerkeszto%40ttkhok.elte.hu?subject=
http://ttkhok.elte.hu/tisztsegviselok%20%0A
http://ttkhok.elte.hu/palyazat
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Tudósítás Természet-Tudomány-Technika12 13Mur Végétal
Kert a falon – mert horizontálisan  
vertikális is lehet

Ha szereted magad körül a növényeket, éppen a homlokzat 
kialakításán gondolkodsz, vagy csak szeretnéd jobban érezni magad 
munka közben az irodában, tudatosan is teszel a környezetedért 
kicsit, egy látványosabb, környezetkímélőbb, zöldebb megoldással, 
és mert egyébként is értékeled, ha valami hasznos, ötletes, akkor ezt 
neked találták ki.

A vertikális kert látványban gazdag, 
szinte bárhol megvalósítható; kültéren 
és beltéren egyaránt, és mert rengeteg 
függőleges felület van. Az idejétmúlt 
borostyánnal és vadszőlővel felfuttatott 
tűzfalak korszaka lejárt, helyette itt a 
Mur Végétal. Környezettudatos, látvány-
ban sok(k), izgalmas fali csoda. Itthon 
csak pár cég foglalkozik ezzel a kihívás-
sal, de kíváncsi voltam, hogy honnan is 
ered ez a fantasztikus ötlet. Egy francia 
botanikus, Patrick Blanc áll e mögött, 
aki a világot utazva trópusi növényeket 
tanulmányozott és felfigyelt a fák tör-
zsén élő növényekre. Az úttörő design 
ötletét csaknem 30 éve kezdte egyre több 
és több emberrel megismertetni.

Miről is van szó?
A függőleges kertek kialakításában 

a munka legnagyobb és legnehezebb 
részét a tervezési faladatok jelentik.  
Fel kell mérni a terepet; a fénykihasz-
náltságot, milyen tájolással rendelkezik 
az építendő felület, hogyan tud majd a 
vízfelhasználás és -elvezetés működni, 
milyen típusú növényeket lehet mind-
ezek fényében ültetni. Kell egy rajz is a 
leendő kert elképzeléseivel és ezek után 
kezdődhet a kialakítási munkálat.

Milyen szerkezeti tulajdon-
ságokkal bír egy növényfal?

Ez elsősorban függ a kialakítandó 
tértől persze, de általában ezek a köny-
nyűszerkezetes épített elemek, amit lehet 
fémből és fából egyaránt kialakítani, egye-
diek. A növényfal vastagsága körülbelül 
3-30 cm. A tartószerkezetben ültetőközeg 
kerül elhelyezésre, ami egyedi megrende-
lés alapján történik. Ebben a megoldásban 
a növények gyökérzete nem találkozik a 
termőtalajjal, megfelelő vízelvezetés kell, 
a beültetett növények pedig horizontá-
lisan növekednek. Kültéren és beltéren 
is lehet egyaránt növényfalat létrehozni.

Kültéren az épített zöldfalak egy tar-
tószerkezetet igényelnek, amibe speciális 
ültetőközeget tesznek a váz közé és ebben 
foglal helyet a kiválasztott növénytípus. 
Mindenképpen egy folyamatos vízellá-
tottság is kell nekik, amit teljesen auto-
mata vagy félautomata, hálózatra kötött 
öntözőrendszeren keresztül valósítanak 
meg. Így gyakorlatilag rengeteg növény-
típus kerülhet a falunkra az ablakok, ajtók 
alá, mellé, fölé, de egy négyzetméterre 
átlagosan 5-80 növény kerül beépítésre. 

A beltéri zöldfalaknál nincsen 
ültetőközeg, ezt föld nélkül kell meg-
oldani egy jó vízelvezetéssel, így gya-
korlatilag a növény csak a vizet és az 
automata rendszer által közvetített 
tápanyagokat veszi fel, hidrokultúrás 
vagy ún. csepegtetős módszerrel.

Telepítés után az első pár hónap 
az a kritikus időszak, amikor ki kell 
kísérletezni, megfigyelni a beültetett 
növények hogyan alkalmazkodtak a 
környezethez. Ha kell, akkor cserélni 
könnyű őket és kell is, amit a kivitelező 
cég az első két hónapban általában díj-
mentesen vállal. A folyamatos karban-
tartás amúgy is elengedhetetlen, hogy 
egy szép, élő falunk legyen.

A folyamatos növénygondozásra – 
havonta egyszer-kétszer – szükség van, 
amit mi magunk is csinálhatunk, ha elég 
jártasak vagyunk a témában, de inkább 
bízzuk a kiválasztott cégre, aki amúgy 

is garanciát vállal az elvégzett munkájá-
ért. Mert mondjuk egy kültéri felületnél, 
ahol azért az időjárási viszonyok viszon-
tagságainak is ki vannak téve a telepített 
növények, sok teendő lehet. A beülteten-
dő növények közül több típus is szóba 
jöhet, csak egy pár közülük: Ficus pumila 
(kapaszkodó fikusz), az Asplenium 
nemzetségbe tartozó páfrányok vagy a 
Soleirolia soleirolii (párnafű) is.

Irodákban nagyon jól mutathatnak 
és garantáltan feldobják a közérzetet, 
jobb lehet a levegő minősége is, talán 
még a munkamorál és teljesítmény is 
javulhatna ilyen közegben, ahol van 
mondjuk egy falnyi kert az ember 
mögött, miközben dolgozik. Az is opció 
lehet, ha virágos növények kapnak 
helyett ebben a zöldkompozícióban a 
buja zöld szín mellett. Térelválasztásra 
csakúgy használhatóak, mint kültéren 
egy tűzfal takarására, egy homlokzat 
rendbetételére, az unalmas szürke beton-
dzsungel kiváltására vagy csak úgy.

A célközönség is széles, hiszen a 
hétköznapi, csupán a kertészet iránt 
érdeklődő magánszemélyek is éppen 
úgy kialakíthatnak ilyen növényfalakat, 
mint boltok, kávézók, éttermek vagy 
akár egy szálloda és üzletközpont is.

Összességében azért elég sok előnye 
van; azontúl, hogy pozitívan befolyásolja 
a közérzetet és jobb koncentrációs képes-
séget is eredményez, a levegő minőségét 
javítja, hiszen a szén-dioxidot oxigénné 
alakítja, az épület vagy helyiség energia-
hatékonyságát emeli, hőszigetel, hangszi-
getel, kültéren képes a városi por káros 
hatását is bizonyos mértékben csökken-
teni és nem utolsó sorban esztétikai lát-
ványában is sokat nyújt.

Van hátránya is, természetesen az 
ára. Százezres nagyságrendekkel bír 
mire elkészül, és függ az alkalmazott 
növénytípustól, a kialakítandó felület 
nagyságától és az automata öntöző-
rendszer a költségeken amúgy is sokat 
dob, de kisebb felületek egyedi árai ter-
mészetesen megtalálhatóak a piacon. 
Nem egy őskeletű módszerről van szó, 
így természetes, hogy kísérletezgetni 
kell, hogyan is tud a legoptimálisab-
ban létezni egy ilyen növényfal az adott 
körülményekhez igazodva.

Az ötlet fantasztikusan kreatív, 
innovatív megoldás a zöld terek növe-
lésére, a kivitelezés jó irányba mutat, 
viszont nem egy költséghatékony meg-
oldás egyelőre, de az idő paramétere 
sokat segíthet ebben is.

Richter Ancsa

Élelem és energia
Milánói Világkiállítás

A Világkiállítások történelme 1928-ra nyúlik vissza. Azóta szá-
mos nagyvárosban megrendezésre került, kezdetben ipari, később 
kulturális, majd nemzeti szempontok alapján. Emléküket több 
épület őrzi, például a párizsi Eiffel-torony. Az idei Világkiállítás a 
Feeding the Planet, Energy for Life alcímet kapta.

Az első világhírű kiállítást 1851-
ben a londoni Hyde Parkban lévő 
Kristály Palotában, Great Exhibition 
of the Works of Industry of All Nations 
vagyis Minden nemzet iparának alko-
tásaiból rendezett nagy kiállítás címen 
rendezték. Olyan nevek tűntek fel 
itt, mint Charles Darwin, Charlotte 
Brontë vagy Lewis Carroll, témáját 
tekintve pedig az 1844-es Párizsi Kiál-
lítás mintájára, az ipari, mezőgazda-
sági és egyéb technológiai újítások 
nemzetközi bemutatója volt. Ez a 
kiállítás azzal együtt, hogy befogad-
ta más nemzetek újításait, igyekezett 
megerősíteni a hitet az emberekben, 
hogy Nagy Britannia élen jár a tech-
nológiai fejlődésben. A Kristály Palota 
berendezésének egyik üzenete ennél 
is tovább ment, és az ember termé-
szetfeletti hatalmát demonstrálta. 
Nemzetközi kapcsolatok alakultak, 
művészeti és tudás cserélt gazdát, fel-
lendült a turizmus, összességében a 
társadalom egészére hatással volt a 
nagysikerű kiállítás. Közel hatmillió 
látogatót számláltak a kiállítás három 
hónapja alatt, amely az ország akko-
ri népességének egyharmada volt, a 
bevételekből megépítették a Viktória 
és Albert Múzeumot,  a Tudományos 
és a Természettudományi Múzeumot, 
valamint ösztöndíjakat alapítottak 
ipari kutatásokra. Ezek a mai napig 
léteznek.

A Világkiállítások sora a mai napig 
tart. A kezdeti időkben, amelyek közé a 
Londoni Világkiállítás is tartozik, első-
sorban az ipari forradalom volt a haj-
tóerő. Többek közt Párizs, New York, 
Philadelphia, Chicago és az Egyesült 
Államok más nagyvárosai adtak ott-
hont a technológiai újításoknak egé-
szen 1938-ig. Ekkortól a kiállítások 
már nem az iparosodás köré épültek, 
a háború megváltoztatta az emberek 
gondolkodását, ami a Világkiállítások-
ban is tükröződik. Ekkor már sokkal 
inkább a különböző kultúrák megis-

merése, a béke, a jövő építése és az 
ember környezetével alkotott kapcso-
lata adta a különböző kiállítások témá-
it az elkövetkező közel ötven évben 
egészen 1987-ig. Ekkor újabb változás 
következett be.

A kiállítások pavilonjai megtel-
tek a saját nemzetüket minél jobb 
színben föltüntetni igyekvő kiál-
lítókkal. Természetesen a kiállítást 
rendező nemzetnek is ez volt a cél-
ja. A kulturális találkozás mint cél 
megmaradt, de a megismerésről a 
megmutatásra helyeződött a hang-
súly. A nemzeti kiállítókkal együtt 
brandek, márkák is megjelentek és 
reklámozták magukat. Az idei, októ-
ber 31-én befejeződő Milánói Világ-
kiállítás egyik legnagyobb kritikája 
az, hogy az országimázs sok esetben 
egybemosódik egyes márkákkal, így 
a brazil pavilon fő szponzora egy bra-
zil italmárka volt, melynek színeibe 
öltözött az ország reprezentációja, 
sőt, az esemény mindenütt jelenlévő 
fő szponzoraként a Coca-Cola és a 
McDonald’s szerepelt.

Az idei Világkiállítás témája tehát a 
világétkeztetés és az energia-fenntart-
hatóság volt. A 145 résztvevő ország 
mellett az Európai Unió, a CERN és az 
ENSZ is képviseltette magát, valamint 
számos vállalat és civil szervezet ren-
delkezett pavilonnal. A Vatikán – bár 
hárommillió eurót költött a pavilonjára 
– tiltakozásul távol maradt a fölösleges 
költekezés és a kiállítás fenntartható 
fejlődéssel szembemenő koncepciójá-
val. Az olaszok egy része szintén nem 
támogatta az eseményt éppen a drá-
gasága miatt, szerintük az állam által 
befektetett pénz nem fog megtérülni a 
napi 40 eurós jegyárakból sem.

A kiállítás pavilonjai egy kb. 2 km  
hosszú „fő utca” két oldalán sora-
koztak a május 1-jétől október 31-ig 
folyamatosan hömpölygő tömegben. 
A nemzeti pavilonokban helyi éte-
leket lehetett kóstolni, így Zimbab-

we zebra-, krokodil- és kígyóhúsból 
készült burgert árult, a Future Food 
District pedig rovarokból készült éte-
leket biztosított – igen magas áron.  
A magyar pavilonban másképp értel-
mezték a „Feeding the Planet” jel-
szót, így az „Életkert”-nek is nevezett 
pavilon témája a „fenntarthatóság 
mint környezeti és mezőgazdasági 
fogalom; a víz mint az élet forrása 
és hazánk egyik legfontosabb ter-
mészeti, turisztikai és gazdasági 
értéke; az innováció és a hagyomá-
nyok egyensúlya; valamint az egész-
séges, GMO-mentes, természetes  
alapanyagokra épülő táplálkozás” volt  
(http://expomilano2015.hu/hu/pavilon).

A terület hatalmas volt, egy egész 
szabadtéri színház, több épület és park 
is helyett kapott benne. Külön figyel-
met kapott a biodiverzitás, a témának 
szentelt 8 500 négyzetméternyi terü-
leten belül állt egy organikus ételeket 
bemutató és egy biodiverzitásról szóló 
pavilon. Gyerekeknek szóló terület is 
volt, ahol tanító játékokon keresztül 
ismerhették meg a fiatalok az Expo 
2015 főbb témáit. Ezen rész üzenete 
egyben az is volt, hogy a jövő gene-
rációjának összefogással lesz esélye a 
világ problémáira megoldást találni. 
Az Arts&Foods elnevezésű kiállításon 
festmények, könyvek, filmek, építésze-
ti és iparművészeti alkotások, valamint 
tárgyak és dokumentumok mutatták 
be az érdeklődőknek az étkezés ant-
ropológiai, történelmi, szociológiai és 
rituális vonatkozásait. Minden este 
volt műsor is, október 23-án a magya-
roké volt a főszerep. Természetesen 
mindezen kívül még számos érde-
kesség várta a látogatókat, melyekről 
bővebben a http://www.expo2015.org/ 
oldalon lehet olvasni.

A következő világkiállítást 2017-ben  
Kazahsztán, majd 2020-ban Dubaj fog-
ja rendezni.

Ferenc Kata
ferenc.kata@nyuz.elte.hu

http://expomilano2015.hu/hu/pavilon
http://www.expo2015.org/
mailto:ferenc.kata%40nyuz.elte.hu?subject=
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Ezt a békát ne nyald meg!
A rettenetes nyílméregbéka és rettenetes mérge

A Dendrobatidae állatcsalád magyar neve „nyílméregbékafélék”. Ez a megnevezés kissé félreve-
zető, ugyanis a családból csak három fajt használnak valójában nyílhegyek mérgezésére a kolumbiai 
Emberá törzs tagjai. Ezek mindegyike a Phyllobates nemzetségbe tartozik (P. bicolor, P. terribilis és  
P. aurotaenia), és fokozott védelem alatt állnak. Előfordulási helyük Kolumbia nyugati partvidékén 
fekszik, a Rio Saija és Rio Naya folyók torkolatánál. Ez tipikus esőerdei élőhely, meredek lejtős, folyók-
kal, patakokkal tarkított terület.

A három faj legveszélyesebbike, 
a Phyllobates terribilis (emberá nevén 
kokoi) általában jól elkülöníthető egy-
színű sárga, narancssárga vagy zöldes 
árnyalatú bőre, és viszonylag nagy (kb. 
4 cm hossz) mérete alapján, ám egy 
2012-es tanulmány szerint a morfoló-
giai és genetikai adatok nem teljesen 
fedik egymást. A nemzetségen belül 
ez a faj választja ki messze a legtöbb 
mérgező hatóanyagot. Jellegzetesek 
lehetnek bizonyos viselkedési elemei 
is: a Phyllobatesek feltűnő figyelmezte-
tő bőrszínnel rendelkeznek ugyan, de 
általában kevéssé kerülnek szem elé, 
viszonylag rejtőzködők. Nem így ez a 
faj, amely a többinél merészebb, kíván-
csibb természetű, potenciális veszély 
esetén sem próbál elbújni, legfeljebb 
elugrál. Emellett kétéltűekhez képest jó 
tanulási képességekkel is rendelkezik, 
fogságban állítólag megismeri a gazdá-
ját, de legalábbis az emberi jelenlétet, a 
terrárium kinyitását az etetéssel össze 
tudja kötni. 

Mérgezett nyilak
Mivel a Phyllobates fajok élőhelye 

nem teljesen fed át, a különböző fajok-
hoz különböző nyílhegymérgezési 
technikákat figyeltek meg a kutatók, 
pontosabban egy külön metódust a P. 
terribilis és egyet a másik két faj ese-
tében.

1824-ben, Charles S. Cochrane 
kapitány írt naplójában feltehetőleg 
a P. bicolor (a csoport ekkor még nem 
volt hivatalosan felfedezett) mérgé-
nek kinyeréséről: a begyűjtött békák 
száján egy nyársat szúrtak le, ami a 
lábnál távozott az állatból, mialatt az 
állat még élt, és a tortúra hatására nagy 
mennyiségű méreganyagot választott 
ki a hátán. Későbbi leírások némelyike 
szerint a felnyársalt jószágot tűz fölé is 
tartották, ezzel növelve a stresszhatást, 
mások szerint a tűz csak a frissen 
mérgezett vesszők szárításához kell. 

A béka hátát közben dörzsölgették a 
nyílheggyel, melyre így fehér, habsze-
rű anyag került. Az ezután megjelenő 
sárga folyadékot is eltárolták, állítá-
suk szerint akár hónapokig is megőrzi 
a hatékonyságát. Ezzel a módszerrel 
20-50 nyílhegyre elég mérget nyertek 
ki egy-egy békából.

A P. terribilis esetén az eljárás 
sokkal egyszerűbb: a befogott állatot 
levelekre tették, bottal leszorították, és 
így dörzsölték a hátát a nyílheggyel, 
gondosan kerülve a közvetlen kontak-
tust az erős méreggel. A nyílvesszőket 
ezután heggyel felfelé kitették a napra. 
A béka, ha nem száradt ki a procedú-
ra során, utána szabadon elmehetett. 
Ezzel a módszerrel egy példányból 2-3 
nyílhegynyi méreg nyerhető ki.

Felmerülhet a kérdés, hogy ha a 
P. terribilis sokkal több mérget választ 
ki, mint a többi faj, miért csak néhány 
nyilat mérgeztek meg vele. A rettenetes 
nyílméregbéka, akár csak viselkedé-
séből adódóan is sokkal könnyebben 
megtalálható állat, mint a rejtőzködő 
vagy csak bizonyos helyeken fellelhető 
többi Phyllobates, így egyszerűen nin-
csen szükség akkora hatékonyságra az 
állat kínhalála árán, hiszen a „nyers-
anyag” bármikor könnyen megtalálha-
tó és elérhető az erdőben. 

Batrachotoxin
A nemzetség tagjai egy jellemző, 

alkaloid típusú méreganyagot válasz-
tanak ki a bőrükön, melynek neve 
batrachotoxin. Ez olyannyira jellem-
ző rájuk, hogy egy 1978-as tanulmány 
többek közt ennek alapján is vette 
őket külön csoportba. A batrachotoxin 
(BTX) az egyik leghatásosabb ismert 
nem-fehérjetermészetű neurotoxin, 
LD50 értéke 1-2 mikrogramm körül 
mozog per testsúlykilogramm (ember-
re nézve kb. 30-200 µg/személy a letá-
lis dózis, testsúlytól függően). Egy P. 
terribilis ebből az anyagból akár 700-

1900 µg mennyiséget is tartalmazhat, 
egy nagyságrenddel többet, mint a 
másik két említett békafaj. Érdekesség, 
hogy hasonló méreg előfordul néhány 
új-guineai madárfajban is, ilyen példá-
ul az Ifrita kowaldi.

A BTX általánosságban a Na+-
csatornákra van hatással: irreverzibilis 
depolarizációt okoz, ezáltal gátolja az 
akciós potenciál terjedését, valamint 
megváltoztatja az ioncsatornák inger-
küszöbét és ionspecifikusságát is, így 
izombénulást, végül szívleállást okoz. 
Hatása gyors, egerekben néhány perc 
alatt az állatok halálával végződött a 
0,1-0,3 µg-os dózis bejuttatása. Embere-
ken balzsam formájában kísérleteztek, 
alacsony mennyiség esetén is először 
bizsergést, majd zsibbadást éreztek a 
bekent bőrfelületen, mely több mint fél 
órán át tartott.

A batrachotoxin mint használat-
függő Na+-csatorna-aktiváló anyag, az 
ioncsatornát nyitott konformációban 
tartja (nyitott csatornához köt), így 
az akciós potenciál kialakulása-tova-
terjedése akadályba ütközik. Ez elő-
ször bizsergést, majd zsibbadást okoz, 
összességében bénító hatású. Emel-
lett az izomműködést szabályozó SR 
működését is megzavarja. Szervezetbe 
kerülve vázizmok és a szív leállását 
eredményezi, már egészen kis dózis 
esetén is, így hatékony védelmet nyújt 
a rettenetes nyílméregbékának.

Ignácz Attila

A krémes valóság
Kell a púder?

A mai világban majdnem minden nő sminkel, hogy szebbnek 
mutassa magát. A reklámok is azt sulykolják mindannyiunkba, 
hogy tökéletes testű és gyönyörű arcú nők lehetnek csak sikeresek.  
Az interneten rengeteg videót és képet találunk, ami mutatja az arcot 
festés előtt, valamint az után. Vonzóbbnak tartjuk persze a festés 
utáni képet, de vajon ennek mi az oka? 

Azért látjuk csak szebbnek, mert a 
média ezt az ideált sulykolja belénk? 
Fontos kérdés még, hogy számszerűen, 
mennyivel leszünk szebbek a sminktől? 
Többek között ezekre kereste a választ 
Alex Jones és Robin Kramer pszi-
chológusok, akik modern arckutatási 
módszereket használtak: standardizált 
körülmények között készített portrékat 
és matematikai statisztikai elemzéseket.

A test, valamint az arc díszíté-
se számos kultúrában megtalálható.  
A modern világban a 18 éven felüli nők 
több mint 80%-a használ kozmetikai 
szereket arcuk csinosítására. Az iparág 
elképesztő nagyságát mutatja az a tény 
is, hogy 2007-ben a globális kozmetikai 
ipar értéke meghaladta a 130 milliárd 
eurót. A legtöbb eddigi vizsgálat igazol-
ja, hogy a smink megnöveli az arc észlelt 
vonzóerejét, valamint a kutatások során 
a festett arcú nőket egészségesebbnek 
és sikeresebbnek gondolják az alanyok. 
Valamint a kutatások azt is kimutatták, 
hogy a sminkelt arc látványa magasabb 
aktivitást váltott ki az agy jutalomköz-
pontjában, mint a természetes arcé.

De hogyan növeli a smink az arc von-
zerejét? Nagy valószínűséggel több hatás 
összegződik. A különböző arcrészek, 
mint a szem, a száj, valamint a járom-
csont hangsúlyosabb a nőknél, ezért a 
kontrasztjuk növelésével az arc nőiesebbé 
válik. A sötét színű termékeket éppen 
ezekre a területekre használják a hölgyek. 

A kor előrehaladtával csökken az ösztro-
gén szintje, emiatt csökken az arc kont-
rasztja. Az alapozó és a korrektor éppen 
ezen segít. Egységessé teszi az arcbőrt, 
elfedi a bőrhibákat, ezáltal képes az arc 
öregedés-jelzéseinek ellensúlyozására. 
Az arcrészek sminkje pedig a kedvezőt-
len egyéni aránytalanságokat, mint a túl 
kicsi szem vagy száj, képes ellensúlyozni. 
Végeredményben a nők egy sokkal sza-
bályosabb, prototípusosabb arcot vará-
zsolhatnak maguknak, ami azért vonzó, 
mert az extrém egyedi vonások helyett 
inkább a populációra jellemző átlagar-
choz van közel. 

Az érzelemkifejezés is képes módo-
sítani azt, hogy mennyire tartunk von-
zónak egy arcot. Egy női orca kifejezet-
ten akkor vonzó az észlelő számára, 
ha pozitív érzelmeket sugároz. Egy új 
kutatásban beszámolnak arról, hogy az 
arc beazonosításáért felelős jelek, melyek 
nem változnak érzelemkifejezés hatásá-
ra, kétszer olyan fontosak egy arc vonze-
rejének a megítélésében, mint az arcon 
megjelenő érzelem. Tehát az arc statikus 
része sokkal fontosabb szerepet játszik 
játszik abban, hogy tetszik-e nekünk az 
arc, vagy sem. Ez azt mutatja, hogy az 
arc szépsége stabil dolog. Jones és Kra-
mer éppen emiatt feltételezte, hogy a 
smink nem tud valódi hatást gyakorolni 
az arc szépségére, hiszen a szerkezetet 
nem képes megváltoztatni, és az általa 
létrehozott változás sem tartós.

A kutatók két fontos kérdésre pró-
báltak választ találni a vizsgálat során: 
Szignifikáns hatást gyakorol-e a smink 
a vonzerő-ítéletekre és ha igen, milyen 
mértékűt. Talán senkit nem lep meg, hogy 
a kutatás végeredménye az, hogy azok 
az arcok a vonzóbbak, amelyek ki van-
nak festve. Amíg a smink a különböző 
arcok között található vonzerő-különbség 
mindössze 2%-át magyarázza, addig az 
arcok egyéni vonásai mintegy 69%-ban 
voltak felelősek azért, hogy kit mennyi-
re látunk vonzónak. De mivel magya-
rázható ez az eredmény? Talán a smink 
nem képes olyan hatékonyan elkendőzni 
az arc színének tökéletlenségét, vagy az 
arc asszimetriáját ellensúlyozni, mint azt 
korábban gondolták. Ebben a vizsgálat-
ban kiderült, hogy a smink előnyei sze-
rényebben járulnak hozzá a szépséghez, 
mint az arc vonzerejének természetes 
megoszlása egy adott népességben. 

Ehhez nagyon hasonló eredményre 
jutottak korábban magyar kutatók is, akik 
azonban egy másik változtatható jelleg, 
a hajviselet hatását vizsgálták. Kiderült, 
hogy a hosszú haj megnöveli az arc von-
zerejét a rövidhez képest. De a kevésbé 
szépnek talált arcok hosszú hajviselettel 
sem voltak annyira vonzóak, mint a voná-
saik alapján szebbnek ítélt arcok rövid 
hajjal. Tehát a frizura emelt a vonzerőn, de 
nem volt képes eltüntetni az arcok közti 
szépségbeli különbségeket.

A szépségpraktikák alkalmazása a 
nőkre igen erős társas nyomást jelent, 
amelyet valaki vagy betart, vagy úgy 
dönt, hogy kivonja magát belőlük.  
A férfiak vonzerő-ítéletének kialakításá-
ban szerepet játszanak a modern kúltúra 
szépségideáljának a túlzott elvárásai.  
Sok vizsgálatból az is kiderült, hogy azok 
a nők, akik sok időt töltenek szépítkezés-
sel, kevésbé önállóak és hajlamosabbak 
arra, hogy mások irányítsák őket, mint 
azok, akik a tömegelvárásoktól függet-
lenül alakítják a saját külsejüket.

Persze a szépség szubjektív. Van-
nak, akiknek a molett testalkat tetszik, 
mások pedig a csontos alkatra esküsz-
nek. A legfontosabb, hogy külsőnk har-
móniában álljon az egyéniségünkkel. 
Sokan csak akkor érzik biztonságban 
magukat, ha az arcukat egy maszk, 
jelen esetben smink fedi. Mások csak 
tetszeni akarnak az ellenkező nem-
nek, azonban megéri mértéket tartani. 
Lányok, ne hagyjátok, hogy a magabiz-
tosságotok a rúzsotok színétől függjön!

Czauner Borika
czauner.borbala@nyuz.elte.hu
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A leszármazottak, a királyi orvos későb-
bi utódai jó üzleti érzékkel gyárat nyitot-
tak valahol a budapesti Gödör helyén 
1840-ben, de a század végére már a 
mai Soroksári úti épületben működtek. 
Csak éppen a tulajdonosok változtatták 
kényszerűségből olykor a lakhelyüket. 
A cég a századfordulóra már Közép-
Európa egyik legjelentősebb itallepár-
lójává lépett elő. 

Unikális alkalom, hogy egy igazi 
hungaricum, a Zwack Unicum születési 
helyén egy másik hungaricum, a roman-
tika kíváló tolmácsolója, Érdi Tamás ad 
elő. Ritka párosítás, hiszen a gyár inkább 
csak a Múzeumok Éjszakáján nyitja meg 
titkosabb helyiségeinek kapuját. A láto-
gatóközpont azonban fogadja a vendé-
geket, de  valójában ez egy rendhagyó 
múzeum. Van film és kiállítás, korhű 
zene és persze finom illatok a lepárló-
ból. Az ide látogatók egy 25 perces fil-
met nézhetnek meg, s persze a múzeum 
érdekesnél érdekesebb dokumentumait 
láthatják, megfoghatnak korabeli újság-
vágatokat, érzik a közelben készülő ital 
jellegzetes gyógyfüves illatát.

Majd jöhet a zene, Érdi Tamás 
eddig 27 országban hangversenye-
zett. Aki nem hiszi, fusson utána, 
kezében egy pohár Unicummal.

Czauner Borika
czauner.borbala@nyuz.elte.hu

Pljeskavica Budapesten
Montenegrói Gurman

Egyik nap, késő este hazafelé tartva megéheztünk és valami 
olyasmire vágytunk, ami mind minőségben, mind mennyiségben 
picit több és jobb, mint egy kétszázforintos pizzaszelet. Így találtunk 
rá a Blaha Lujza térhez közeli Montenegrói Gurmanra.

Szabó Magda: Az őz
Akik sokat forognak könyvmo-

lyok, netán bölcsészek között, azok 
valószínűleg hozzám hasonlóan ter-
jedelmes listával rendelkeznek „Fel-
tétlenül el kell egyszer olvasnod! ezt” 
címkével ellátott könyvekből. Az én 
ilyen listámnak az a legjellemzőbb 
tulajdonsága, hogy lehetetlen a végére 
érni. Rejtélyes módon mindig gyor-
sabban kerülnek rá újabb és újabb 
tételek, mint ahogy el tudnám olvas-
ni a korábban ajánlottakat. Az őzet is 
csak közel egy évvel azután tudtam 
kézbe venni, hogy az egyik barátnőm 
a fenti ikonikus mondat kíséretében 
a figyelmembe ajánlotta. Meg kell 
hogy mondjam, eddigi olvasmány-
élményeim alapján nem kedveltem 
különösebben Szabó Magdát, hiá-
ba van az ismeretségi körömben jó 
néhány megszállott rajongója. Kicsit 

modorosnak, kicsit hatásvadásznak 
találtam, sokszor éreztem úgy, hogy a 
regényei nagyszerűen be tudják szip-
pantani az olvasót, de ahogy kikerü-
lök az elbeszélés bűvköréből, csak 
kevés maradandó emléket, értéket 
tudok felidézni a történetből. Ezekkel 
az előítéletekkel kezdtem bele a fenti 
regénybe is, és bár általánosságban 
nem változott meg a véleményem a 
szerző stílusáról, összességében mégis 
pozitívan csalódtam. Az őz főhőse és 
egyes szám első személyű elbeszélő-
je egy fiatal színésznő, aki karrierje 
és szerelme történetét tárja az olvasó 
elé. Talán az a könyv egyik igen sze-
rencsés vonása, hogy a megszokott 
stílus ezúttal nagyon jól illeszkedik 
a cselekményhez és az elbeszélő sze-
mélyéhez is. Különösen tetszett, hogy 
az erős képiség szinte filmszerűen 
varázsolta elém a megidézett hely-
színeket, személyeket, tárgyakat, ez a 

líraiság azonban nem tette terjengőssé 
vagy szétesővé a visszaemlékezést. 
Épp ellenkezőleg, a leírások a képi 
elemeknek köszönhetően tömörebbek 
és frappánsabbak, a narráció pedig 
kevésbe direkt „szájbarágós”, hagy 
némi teret a képzeletünknek (ebben 
egyébként a csapongó időkezelésnek 
is komoly szerepe van), a történet csak 
az utolsó oldalak mozaikdarabkáival 
válik teljessé. Talán az emlékidézés-
nek ez a szerintem rendkívül pontos 
modellálása az oka annak, hogy a 
regény valóban magával ragadó, szin-
te letehetetlen.

Azoknak, akik kedvelik Szabó 
Magda műveit, Az őz semmiképpen 
nem fog csalódást okozni, de a saját 
példámból kiindulva azoknak is bátran 
ajánlom, akik eddig kevésbé ismerték 
vagy kedvelték az írónő műveit.

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

Este tíz után nehéz Budapesten olyat 
találni, ami nem gyros, kebab vagy pizza, 
ezért nagyon megtetszett ez a gyorsétte-
rem. A barátságos, nem túl nagy helyen 
4-5 asztallal várják a betérőket. Kipróbál-
hatunk többféle specialitást, a különféle 
többszemélyes tálakon akár egyszerre 
többet is. Az étterem honlapja szerint 
Szerbiából és Montenegróból érkezett 
szakácsok készítik el ezeket a specialitá-
sokat. A másfél éve megnyitott étterem 
máris elnyert több díjat, mint például 
a Dining Guide magazintól a „Legjobb 
egzotikus kifőzde” fődíját. Van itt ustipák 
(sajttal, baconnel, fokhagymával és csípős 
paprikával töltött, borjúhúsból készült 
húsgombóc grillezve); kajmakos szend-
vics (túrókülönlegesség); vesalica (grille-
zett sertéskaraj); valamint a közismertebb 
csevapcsicsa. Mi most egy egyszerűbb 
ételt választottunk: pljeskavica-burgert 
ettünk, amit talán a hamburger balká-
ni változatának mondhatunk. A burgert 
kérhetjük normál és nagy méretben, vala-
mint rendelhetünk bele még pár extra 

finomságot is, mint például az ajvár csí-
pősebb testvérét, ljutenicát, urnabeszt (ez 
sajtból és erőspaprikából készül) vagy 
olyan egyszerűbb dolgokat, mint ubor-
ka, paradicsom, paprika. Én maradtam a 
hagyományos verziónál, ebben is volt 130 
g hús és egy kis saláta. Egyébként először 
idén nyáron, horvátországi nyaralásom 
során találkoztam pljeskavicával, habár 
ez inkább Szerbiában és Montenegróban 
számít igazán nemzeti ételnek. A darált 
borjúhúsból készült fasírtszerű ételt 
fűszerekkel ízesítik, mellé ajvárt adnak 
– ami paprikából, paradicsomból és pad-
lizsánból készül –, valamint darabokra 
vágott vöröshagymát.

Ebben a burgerben is a fentebb 
említett hozzávalók szerepeltek, tehát 
a nagy mennyiségű hagyma miatt ez 
nem egy tipikus randi étel. A burger 
pogácsáját is (ami inkább egy lepény) 
helyben dagasztották és sütötték, 
kívülről ropogós volt, belül pedig 
finom puha. A húst faszénen grillezték. 
Mindezért normál méretben 890 Ft-ot 
kérnek, ami szerintem teljesen megéri, 
tekintve hogy meg sem bírtam enni 
az egészet, így egy részét hazahoztam 
másnap ebédre. 

A kiszolgálás nagyon kedves volt 
és figyelmes, türelmesen magyarázták 
el, hogy mit jelentenek az étlapon sze-
replő egyes dolgok. 

Hazaérve mégis kicsit csalódott vol-
tam, mert hát hiába hirdetik minden-
hol nagy betűkkel a házhozszállítást, 
a honlapjuk egyáltalán nem működik.  
Így nem találtam meg se a telefonszá-
mukat, se az étlapot, hogy kiválaszt-
hassam, mit rendelnék itthonra. Végül 
nagy nehezen, kellő keresgélés után 
sikerült egy étlapszerűséget fellelnem, 
úgyhogy a napokban lehet, hogy újra 
élvezhetem Montenegró finomságait.

Egyébként a Blaha Lujza térhez 
közeli étterem egész nap nyitva tart, 
még éjszaka is. Egy másik éttermük is 
van, ez a Práter utcában található, de 
ott még nem jártam, így erről egyelőre 
nem tudok nyilatkozni.

É.
voros.eva@nyuz.elte.hu

Miki
Egy őszi este volt, amikor épp 

hazafelé tartva felszálltam a busz-
ra. Zenehallgatás közben annyira 
elmélyedtem a saját kis világomban, 
hogy majdnem egy teljes megálló-
ig fel sem tűnt az előttem elfekvő 
medvényi kutya. Tényleg óriási volt, 
fehér bundával és pár fekete folttal.

A következő megállónál felszállt 
egy fiatal fiú és belerúgott a kutyá-
ba. A kutya gazdáját – aki egy idő-
sebb bácsi volt – láthatólag eléggé 
bosszantotta a dolog, persze teljesen 
jogosan. A fiú viszont nem szégyellte 
magát, sőt belenyúlkált a bácsi tás-
kájába, ráadásul széles vigyorral a 
képén. Ekkor vettem ki a fülhallgatót a 
fülemből, és elcsíptem azt a mondatot, 
amit a bácsi intézett a fiúval szemben 
ülő hölgynek, miszerint: „Keverjen 
le neki nyugodtan egyet, magának 
megengedem!” Az egész jelenetben 
mégis volt valami komolytalan és ért-
hetetlen, amire egy későbbi mondat 
adott magyarázatot. Kiderült, hogy 
a jelenlévők a bácsi legkisebb fia és 
legnagyobb kutyája. Így utólag bele-
gondolva az a „rúgás” igazándiból 
csak afféle bökdösés volt, ami való-
színűleg egy ekkora kutyának fel se 
tűnt – tényleg mozdulatlanul feküdt 
tovább az incidens után is.

Ahogy haladt tovább a busz, 
azon gondolkoztam, hogy habár jó 
emberismerőnek tartom magam, 
mégis milyen könnyen félre lehet 
értelmezni egy látszólag teljesen 
egyértelmű helyzetet is.

A kutya továbbra is teljes lelki 
nyugalommal hasalt a buszon, nem 
zavarhatta őt meg semmi és sen-
ki. Mivel tényleg nem láttam még 
sohasem ekkora kutyát élőben, ilyen 
közelről, ezért igyekeztem kihasz-
nálni az alkalmat: megkérdeztem a 
bácsit, hogy megsimogathatom-e az 
ebet. Persze a válasz igen volt, és azt is 
megtudtam, hogy a kutya neve Miki.

Azóta már máskor is utaztunk 
együtt, nagy örömömre.

Évi
voros.eva@nyuz.elte.hu

A hangok csodája
Érdi Tamás zongoraművész estje

A magyar zenei élet egyik fiatal csillaga, Érdi Tamás  zongoramű-
vész ad koncertet a Zwack Múzeumban. Amely ma már talán nem 
is múzeum, hiszen nemrégiben indították útjára új komolyzenei 
szalonjukat, ahol egyébként Bodrogi Éva is fellépett.

A múzeum ismét koncertteremmé 
változik egy estére. Érdi Tamás zongo-
raművész Bodrogi Éva közreműködé-
sével koncertet ad november 21-én a 
Zwack Múzeum és Látogatóközpont-
ban. A múzeum az est házigazdájaként 
azzal kedveskedik a vendégeknek, hogy 
a koncert előtt egy órával lehetőség nyí-
lik arra, hogy bepillantást nyerjenek az 
Unicum szívébe, a régi lepárlóba.

Érdi Tamás 5 évesen kezdett zon-
gorázni, tehetségére hamar felfigyeltek.  
A Bécsi Zeneakadémiára 1994-ben nyert 
felvételt, majd később a tanulmányait 
Kanadában folytatta, ahol elnyerte a 
Torontói Royal Conservatory of Music 
Artist Diploma ösztöndíját. A művész 
diplomáját 2002-ben kapta meg, azóta 
állandó résztvevője Rév Lívia zongo-
raművész párizsi mesterkurzusainak. 
A világ számos pontján adott koncer-
tet többek között Bejrútban, Kuvaitban, 
Buffaloban és New Yorkban. Játszott az 
Izlandi Szimfonikusokkal, valamint a 
Budapesti Filharmonikkusokal is, ahol 
Chopin, Weber és Mozart zongoraver-
senyeit adta elő. 

A koncerten Mozart, Schubert és 
Liszt darabokat ad majd elő, ebben a 
hónapban hatodszorra lép a közön-
ség elé, igaz november elején a gyere-
kekkel, gyerekeknek játszott Bartókot, 
a Zwack előadóterembe pedig majd 
Novi Sadból érkezik. És hogy mit ját-
szik, csak találgathatunk, a pontos 
műsornak nem bukkantunk nyomá-
ra, igaz, Érdi Tamás, Mozart, Schuber 
és Liszt avatott előadója, kettő Cho-
pin CD-je is van, vagyis talán nem 
kizárt, ha arra gondolunk, a klasszikus 
romantika művészeként lehet, hogy 
tőle is idéz majd. 

Schubert dalai pedig egy ködbe 
vesző, de érzelmes múlt felé röpítenek 
minket, ahol egy királyi fenség, név sze-
rint II. József megkóstol egy fekete színű 
italt, majd csettint: „Das ist ein Unikum”, 
nevezi el rögvest a gyógyszerként aján-
lott unicumot, ami ma már nagybe-
tűvel Unicumként színezi a palackot.  

Szeretnéd nyomtatásban látni saját íráso-
dat? Küldd el a foszerkeszto@ttkhok.elte.hu-ra  
„Négyeshatos” tárgyú levélhez csatolva, 
1700-2000 karakter terjedelemben, és a 
következő számok egyikébe bekerülhet!
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iZombie
Cím alapján egy kicsit becsapós a 

történet, mert nem egy klasszikus hát-
borzongató, lapáttal zombit verős sztorit 
láthattok, ha megnéztek egy-egy részt. 
Alapból én eléggé félős vagyok, de ezt 
még én is meg merem nézni (bár előt-
te azért elgondolkozom, hogy biztos 
vagyok-e benne, de tényleg csak én 
vagyok ennyire ideggyenge). Gyakor-
latilag az iZombie egy nyomozós soro-
zat, csak a szerkesztők megbolondítot-
ták egy kis extrával, méghozzá azzal, 
hogy a főszereplő (Gwen) élőhalott lett. 
Gwen eredetileg orvosként dolgozott 
egy végzetes buliig, ahol megsebződött 
egy zombi által, így ő is átváltozott. Ezek 
után karrierje egészen a hullaházig süly-
lyedt, ami neki csak tiszta haszon, mert 
így könnyedén tud a mindennapi agy 

A félrevezetés művészete
Bíborhegy, az év legvörösebb filmje

Bevallom, egyre jobban ódzkodom az előzetesektől. Előfordult 
már, hogy pár szépen összevágott képsorral ellőtték a megnézésre 
váró alkotás összes fordulatát, és maga a vetítés csak arra szolgált, 
hogy kiegészítse a történetet; de most először őszintén becsapva 
éreztem magam, amikor kiballagtam a moziból.

Ha egy izgalmas, fordulatokkal teli 
horrorfilmre vágysz, akkor tartsd be a 
film elején elhangzó (igazából elhör-
gött) tanácsot: Óvakodj a Bíborhegytől!  
Ha viszont egy fantasztikus látványvi-
lágú gótikus mesét szeretnél látni, akkor 
megtaláltad a neked való darabot.

Történetünk főszereplője, Edith 
Cushing egy gazdag amerikai iparmág-
nás gyermeke, aki már kislányként fel-
fedezte különleges képességét: látja a 
szellemeket. Az ifjú hölggyé cseperedő 
Edith legnagyobb problémája kísértet-
históriájának kiadatása, amíg meg nem 
ismerkedik a titokzatos Sir Thomas 
Sharpe-pal. A fiatalok természetesen pil-
lanatok alatt egymásba szeretnek, és egy 
családi tragédiát követően a szellemlátó 
lány útra kel újdonsült férje birtokára, a 
távoli Angliába. A cseppet sem bizalom-
gerjesztő ősrégi kúria – Allerdale Hall – 
nem túl ideális szerelmi hajlék, hiszen az 
ifjú párnak egy lakótársa is akad Thomas 
nővére, Lady Lucille Sharpe személyé-
ben, akinek sötét titkok bujkálnak hűvös 
mosolya mögött; a szétesőben lévő kas-

tély pedig lassan, de biztosan elsüllyed 
a vörös agyagban (kinek jutott eszébe 
egyáltalán oda építkezni?), ráadásul 
éjszakánként a múlt is életre kel…

A helyzet az, hogy aki látta az 
egyik előzetest, azt nagy meglepetés 
(vagy ijedtség) a film kétharmadában 
már nem ér, sőt, számtalan ígéretesnek 
tűnő lehetőséget ki is hagytak végül. 
Persze, a játékidő végére szépen kibon-
takozik egy moderáltan eredeti történet, 
én pedig kifejezetten megkönnyebbül-
tem, hogy nem kellett a barátnőm kezét 
szorongatnom félelmemben, mégis 
enyhe hiányérzettel távoztam, mert a 
fináléban valami igazán nagy csavarra 
számítottam.

Mindezek ellenére miért mondom 
mégis azt, hogy szerintem a Crimson 
Peak egy gyöngyszem a gótikus-roman-
tikus drámák között? Mert a rendező, 
Guillermo del Toro egy igazi zseni, 
ha a hangulat megteremtéséről és a lát-
ványról van szó. Allerdale Hall gyö-
nyörű a maga hátborzongató módján, 
a XIX. századi Amerika és Anglia kifo-

gástalanul vannak ábrázolva, és ami a 
legfontosabb, a szereposztás hibátlan-
nak bizonyult. Mia Wasikowska remek 
választás volt a naiv főhősnő szerepére, 
Tom Hiddleston pedig valószínűleg 
egy virágcserépből is érzelmeket vált 
ki perzselő tekintetével, bár az ő karak-
terét láthattuk volna többet is a vász-
non. A legnagyobb meglepetést még-
is a Lucille-t alakító Jessica Chastain 
jelentette – őszintén remélem, hogy kap 
valami díjat ezért az alakításért. Ki hitte 
volna, hogy egy ilyen bájos fiatal hölgy 
pillanatok alatt ki tud fordulni önma-
gából…?

Katie S.

CRIMSON PEAK  (amerikai gótikus horror, 
119 perc, 2015)
Rendező: Guillermo del Toro
Forgatókönyv: Guillermo del Toro, Matthew 
Robbins
Szereplők: Mia Wasikowska (Edith Cushing), 
Tom Hiddleston (Thomas Sharpe), Jessica 
Chastain (Lucille Sharpe), Charlie Hunnam 
(Dr. Alan McMichael), Jim Beaver (Carter 
Cushing)
Pontszám: 7/10

adagjához hozzájutni. De azért ennyi-
re nem mennek egyszerűen a dolgok, 
ugyanis az elfogyasztott agy tulajdono-
sának emlékeit és egyes tulajdonságait is 
akaratlanul átveszi. És itt jön a nyomozós 
szál: az esetek többségében gyilkosság 
áldozatai voltak az illetők. Szépen kiala-
kul a kapcsolat a rendőrségi nyomozó-
val, és innentől kezdve mennek maguk-
tól a dolgok, akárcsak abban a sorozat-
ban, ahol az FBI-nál médium dolgozik. 
Igazából az egész érdekessége ez az 

agyevős dolog, mert óriási nyomozások 
nem történnek, szinte csak szépen meg 
kell várni az elhunyt feltörő emlékeit. 
Ami különlegessé teszi még az az, hogy 
Gwen főnökében megvan a remény, 
hogy a zombilétet valahogy vissza lehet 
fordítani, és főszereplőnk újra teljes éle-
tet élhet, rendes ételek fogyasztásával. 
Azoknak ajánlom, akik hozzám hasonló-
an nem szeretik a horrorfilmeket, de egy 
kevés izgalmat elbírnak és egyébként is 
szeretik a bűnüldözést.

Egyébként a Veronica Mars alko-
tópárosa készítette ezt a képregény-
adaptációt (mert igen, képregény alap-
ján készült), és még elég friss, 2015-ös 
mű. Egy epizód kb. 40 perces, fogyasz-
tásnak pedig egy kis agyat ajánlok, sok 
csípős szósszal.

Resch Bori
resch.borbala@nyuz.elte.hu

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

Heti nyerteseink
Balázs Viktória

Musza Alexandra
Németh Rita
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A színező folytatódik!
Kedves rejtvényfejtők! A nagy érdeklődésre való tekintettel meghosszabbí-

tottuk a felnőtt színezős feladatunk beküldési határidejét, így akár egész hónap-
ban küldhettek nekünk képeket: az új határidő legyen december 4 (péntek) dél.  
Az eddig beküldött alkotók közül hármat sorsoltunk ki, ők olvashatják nevüket 
az oldalsó dobozban, de ha még legalább három további megfejtés érkezik, akkor 
decemberben új kör indul a többiek között, a szerkesztőség által legjobbnak kiki-
áltott pályamű pedig a Kulturális különszám címlapjára kerül! Ha nincs kifestős 
Nyúz-otok, ne csüggedjetek, honlapunkra töltünk fel egy bárki által kinyomtat-
ható PDF-et a színezővel, hogy véletlenül se maradjatok ki semmiből!

Hogy ezen a héten se maradjatok fejtenivaló nélkül, három klasszikus sudokuval 
készültünk nektek, amelyek közül kettőből kell beküldenetek a kiemelt számsort.

Zárásként pedig egy szolgálati közlemény: új e-mail címre küldhetitek be a meg-
fejtéseket: ezentúl a rejtveny@nyuz.elte.hu-ra várjuk leveleiteket.

Ákos
saary.akos@nyuz.elte.hu

Mondok egy...
Általános kémia: „Elindítom a dia-

vetítést, hogy ne csak szóbeszéd legyen, 
hanem képmutatás is…”

Vass Gábor

Fizika: Mechanika és hőtan: „Azért 
írom a táblára, hogy olyan sebességgel 
mondjam, hogy le lehessen írni…”

Vető Balázs

Utak az ökofilozófiához: „Önma-
gunknak folyamatosan hazudunk. A kül-
világnak csak akkor, ha kérdeznek.”

Lányi András

Differenciálegyenletek (gyakor-
lat): Radioaktív bomlás során megmaradó 
anyagmennyiségről: „Azért... egyszer csak 
nulla lesz... de erről nem beszélünk.”

Csomós Petra

Elméleti fizika 2.: „A mágneses 
monopólusokat semmilyen körülmények 
között nem sikerült még kimutatni... kivéve 
a hallgatói laboratóriumokat.”

Bántay Péter

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 bekerülhet 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 aranyköpéseken!

Differenciálegyenletek: 10:00-kor, az 
óra végén: „A következő témának inkább már 
nem állnék neki, mert nagyobb lélegzetvételű...”

Faragó István

Csillagászat: „Felírom ezt az egyen-
letet a Napra… vagy inkább a táblára…”

Tóth L. Viktor

Környezetgazdálkodás: „Van-e kér-
dés? Nincs, csak menjek már…”

Munkácsy Béla

Környezeti mintavételezés II: 
„Mechanikailag előidézett vasmérgezés…”

Óvári Mihály

Bevezetés az ásvány- és kőzettan-
ba: „Most én fogok beszélni, mert most én 
vagyok az alfahím a teremben!”

Weiszburg Tamás

Matematika 1.: „Mikor a barátaim-
mal kirándulunk, és látunk egy lelógó vil-
lanyvezetéket: »Nézzétek, ott egy koszinusz 
hiperbolikusz!«”

Mezei István

Az élet fejlődéstörténete: „…ekkor 
jelent meg a szexualitás. Persze nem voltak 
nagy jelenetek, mert akkor még csak növé-
nyek léteztek…”

Galácz András

mailto:resch.borbala%40nyuz.elte.hu?subject=
mailto:rejtveny%40nyuz.elte.hu?subject=
mailto:saary.akos%40nyuz.elte.hu?subject=
mailto:foszerkeszto%40ttkhok.elte.hu?subject=



