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Különszám a láthatáron
Talán többen elgondolkodtatok már, miért nincsen a 

Tétékás Nyúz-ban igazi hallgatói rovat. A többi kar újság-
jaiban rendszeresen szerepelnek hallgatók által írt versek 
és egyéb írások, nálunk akkor miért nem?

Nos ennek kettő (vagy talán három) oka van. A har-
madik (és ezért zárójeles) ok nem is ok, csupán egy meg-
jegyzés, hogy a Nyúz-nak is van ilyen rovata, mégpedig a 
Négyeshatos, ahová szeretettel várjuk rövid novelláitokat, 
vagy akár verseiteket is. A második ok, hogy a tapasztala-
tok szerint erre a Természettudományi Karon sokkal kisebb 
az igény. Az első és legfontosabb ok pedig az, hogy mi 
különszámot szoktunk a hallgatói írásoknak fenntartani.

Az újságnak egyébként hagyományosan két különszáma van: az őszi félév 
végén a Kulturális különszám, nyár elején pedig a Tudományos különszám. Mindket-
tőbe a kedves Olvasók írásait várjuk – most novellákat, verseket, festményeket, 
fényképeket, míg fél év múlva TDK-k, szakdolgozatok kivonatait és egyéb tudo-
mányos írásokat szeretnénk kapni.

Azon túl, hogy nyomtatásban láthatjátok viszont írásaitokat, egyéb motiváci-
ónk is van számotokra: Három kategóriában hirdetünk versenyt: a legjobbnak ítélt 
verset, novellát és fényképet is szeretnénk könyvjutalommal díjazni! A szavazás 
két részből fog állni: egyrészt a szerkesztőségen belül is adunk le szavazatokat, 
javarészt azonban rajtatok múlik a dolog: a vizsgaidőszakban a megjelenéstől 
számítva végig lehet majd szavazni az általatok legjobbnak ítélt műre!

A szavazás egy anonim kérdőív formájában fog testet ölteni, azonban mind-
azok között, akik megadják e-mail címüket, csokit sorsolunk majd január végén, 
tehát érdemes lesz olvasgatni, és véleményt formálni is.

Persze ez a sok terv szép és jó, de mit sem ér, ha nem küldtök nekünk anya-
got, amivel megtölthetjük az újságot. Képeket két kategóriába (fekete-fehér 
és színes) várunk, és szeretnénk minél több verset és novellát is kapni tőletek.  
Egy ember több írással is nevezhet, tehát ha érzel magadban motivációt vagy 
ihletet ahhoz, hogy írj nekünk, ne fogd vissza magad!

Ha bármilyen kérdésetek van, ne habozzatok, keressetek bátran!
Saáry Ákos

főszerkesztő
foszerkeszto@ttkhok.elte.hu
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Török Mátyás

Schimek Éva

Székely Gellért

„Előbb a természet, aztán a labor”

A Magyar Tudomány Ünnepe keretében idén harma-
dik alkalommal rendezik meg a Kutyaetológia Konfe-
renciát. Többek között erről, az MTA-ELTE Kutyaetológiai 
Kutatócsoport munkájáról és az etológus hivatásról beszél-
gettünk Miklósi Ádám tanszékvezető egyetemi tanárral.

Miért fordult a biológia, ezen belül is az etológia tudománya felé?

Valójában kisiskolás korom óta érdekel a biológia, és sze-
rencsére mindig kiváló tanáraim is voltak, így semmi 
sem tántorított el eredeti választásomtól. Érdekel-
tek az állatok és a növények is, rengeteget kirán-
dultunk annak idején, és ha lehetőségem volt rá, 
állatkertekbe is ellátogattam, hiszen akkoriban 
még ez volt az egyetlen módja annak, hogy 
más kontinensek növény-és állatfajait meg-
ismerhessem.
A teljes interjút elolvashatjátok az elte.hu-n,  
vagy ide kattintva.

forrás: http://www.elte.hu

Perspektívák dinamikája a fogyaté-
kosság-tudományban

A BGGyK Fogyatékosságtudományi Dok-
tori Műhelye és az MSZT Fogyatékosságtu-

dományi szakműhelye 2015. november 17-én ren-
dezi meg a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából 

a Harmadik Magyar Fogyatékosságtudományi Konferenciát.
A konferencia a fogyatékossággal kapcsolatos jelenségek és gya-

korlatok sokféle magyarázatára, az egyetemessé maszkírozott cent-
rális látásmód egyedülvalóságának megkérdőjelezésére összpontosít. 

A rendezvény célja, hogy a perspektívák sokaságának dinamikáján 
keresztül megmutassa azt az élénk erőteret, ahol a nézőpontok egy-

másnak feszülő különbözősége végül egységet létrehozva összefonódik.  
A rendezvényen jelnyelvi tolmácsolás és szinkrontolmácsolás biztosított.

A Magyar Tudomány Ünnepe ELTE-s programjai itt találhatók.
A részletes program ezen a linken érhető el.

Időpont: 2015. november 17. 10:00
Helyszín: ELTE BGGyK (1097 Budapest, Ecseri út 3. A/202.)

forrás: http://www.elte.hu

Három új díszdoktort avatnak az ünnepi közgyűlésen

Az ELTE Szenátusa 2015. november 13-án ünnepi közgyűlést tart 
az Aula Magnában. Az ülésen doctor et professor honoris causa és 
doctor honoris causa címek adományozására kerül sor. Az új ELTE-s 
díszdoktorok: Erhard Busek osztrák politikus; Harmathy Attila jogász 
professzor, Egyetemünk professor emeritusa és Janusz K. Kozłowski a 
krakkói Jagelló Egyetem professor emeritusa. Az ülésen közreműködik az 
ELTE BTK Zenei Tanszék vegyes kórusa, vezényel: Mindszenty Zsuzsánna.

A dísztoktorokról részletesebb információkat és meghívót az elte.hu-n találhattok.

Időpont: 2015. november 13. 10:00
Helyszín: ELTE Aula Magna (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. I. emelet)

forrás: http://www.elte.hu

Női szerepek és játékok

Az ELTE Tanító-és Óvóképző Kar 2015. november 12-én 
a Magyar Tudomány Ünnepe keretében két szekcióból 

álló tudományos felolvasóülést rendez. A szimpózi-
umon a Kar történeti-szociológiai, valamint a gyer-

mekkorral, alkotással és gondolkodással kapcsola-
tos kutatásait mutatják be.

A Tanítók, óvodapedagógusok, női szerepek, nevelés 
című szekcióban többek között szó lesz tanítói 

életút-interjúkról, az óvodapedagógusi szak-
ma presztízséről és a távol-keleti tanításról 

is. A Játék, kép, fogalom című szekcióban 
az előadók többek között egy kétnyelvű 

óvodai csoporttal, a számérzékkel és a 
mémekkel is foglalkoznak.

A részletes program ide kattintva  
olvasható.

Időpont: 2015. november 12. 
15:00

Helyszín: ELTE TÓK (1126 
Bp., Kiss János altábor-

nagy u. 40., fszt 4. és 2.)
forrás:

http://www.elte.hu
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Csapatépítés 1.0
2015. november 3-án megrendezés-

re került a TTK HÖK csapatépítő estéje a 
Lágymányosi Campus Déli tömbjében. 
Az eseményt Török Mátyás, a kari Hall-
gatói Önkormányzat Kommunikációs 
elnökhelyettese szervezte meg. A cél az 
volt, hogy a küldöttgyűlési képviselők 
és a tisztségviselők jobban megismer-
jék egymást, és egyfajta csapatszellem  
alakulhasson ki közöttük. Sok, a fenti 
célokat szolgáló játékot játszottunk.

A megjelentek két csoportot alkot-
tak. Az este első részében a csapatok 
a különböző feladatokat külön-külön 
oldották meg. Ebben a szekcióban töb-
bek között bemutatkoztunk egymás-
nak, elmondtuk, hogy milyen tulaj-
donságaink vannak, illetve milyen 
célok vezérelnek minket a „HÖK-ös 
pályafutásunk” során. Az ismerkedős 
feladatok között voltak olyanok, hogy 
milyen előnyös tulajdonságaink van-
nak, illetve, hogy a rövidke idő alatt 
milyennek ismert meg minket a töb-
bi csapattag. Az egyik legviccesebb 
feladat az volt, hogy mindenkinek le 
kellett rajzolnia mellette üllőt, de 10 
másodperc múlva tovább kellett adnia 

a szomszédnak a rajzot, aki folytatta a 
„műalkotást”. Ebben az volt az igazán 
nehéz, hogy a harmadik rajznál már 
mindenki röhögött az alkotáson, főleg 
amikor meglátta saját magát.

Ezeket a lapokat min-
denkinek be kellett ragasz-
tania a kiadott feladatlapra, amelyet 
hazavihettünk a nap végén. Egy másik 
humoros feladatban volt két szék, 
amelyek az utolsó éjszakai buszjára-
tot jelképezték, és a csapat tagjainak 
mind „fel kellett szállnia erre a buszra”.  
A feladat pikantériáját az jelentette, 
hogy a csapattagok milyen kreatívan 
osztották föl egymás között ezt a két 
utolsó ülőhelyet. Ezekről az élő szob-
rokról fotó is készült.

A csapatépítés második szekció-
jában a két csapat egymással HÖK-
tivityzett. A hagyományos activityvel 
szemben itt nem hétköznapi dolgokat 
kellett elmutogatni, lerajzolni és körül-
írni, hanem az egyetemi élethez tartozó 
fogalmakat kellett kitalálni (pl. kivetés, 
abszolutórium stb.)

Az este nagyon jó hangulatban telt, 
és bizonyíték volt arra, hogy a HÖK-re 
nem jellemző az az attitűd, ami álta-
lában az országos sajtóban megjelent 

az elmúlt 1-2 évben, hanem 
igenis, ez egy összetartó tár-

saság, akiknek a céljuk 
az, hogy az a hallgatók 
egyetemi életét meg-

könnyítsék és védjék az érdekeiket.
Tehát ha te, kedves Olvasó sze-

retnél egy jó egyetemi közösséghez tar-
tozni, és fontos számodra az, hogy hall-
gatótársaidon segíts, akkor számítunk 
a jelentkezésedre! Bármelyik tisztség-
viselőt vagy képviselőt megkeresheted 
és ők szívesen elmondják, hogy hol és 
miként tudnál segíteni. Az érdeklődő-
ket a jövőben tervezett bevonó délutá-
nokon is szeretettel várjuk.

Németh László
nemeth.laszlo@nyuz.elte.hu

A fizika szépségei
Fizikus TDK és Szakdolgozat Hét

A kutatás élménye – az idő múlását nem tapasztalva válaszokat 
keresni, izgatottan várni a kísérleti eredményeket, reménykedni 
abban, hogy a próbálkozások sokasága fontos vagy legalább felhasz-
nálható következtetéshez vezet – a legtöbb friss hallgatónak csak 
távolról, filmekből vagy más tapasztalataiból ismerős.

Azonban van, aki már középisko-
lában csatlakozott tudományos diák-
körök munkájához. A fizikus oklevél 
megszerzéséhez mindenképpen végez-
ni kell egy kisebb kutatást, és azt szak-
dolgozat formájában bemutatni.

A motiváltabb hallgatók már koráb-
ban részt vehetnek a Tudományos Diák-
köri Konferencián (TDK), mindezekhez 
viszont szükséges egy témavezető, aki 
azon a területen tevékenykedik, ami-
vel foglalkozni szeretnénk. A TDK és 
Szakdolgozat Hét éppen ebben próbál 
segítséget nyújtani. Megteremti a fizi-
kai kereteit annak, hogy a hallgatók 
és a potenciális témavezetők szemtől 
szemben találkozhassanak, a hallgatók 
kételyeik forrásait képező kérdéseiket 
feltehessék nekik és bátorságot szerezve 
mihamarabb elkezdhessék pályafutá-
suk első, komolyabb kutatását.

Ezen a héten, hétfőtől csütörtökig 
(november 9–12.) 18 órától az É 0.87-es 
Marx György teremben körülbelül 30 
oktató és kutató fogja ismertetni kuta-
tási témáit, amihez szívesen várják a 

csatlakozni vágyó hallgatókat.  
A meghívott előadók az ELTE-ről, 
a BME-ről, a Magyar Tudományos 
Akadémia Wigner Fizikai Kutató-
központjából és az Energiatudo-
mányi Kutatóközpontjából, illetve 
az Országos Onkológiai Intézettől 
érkeznek és olyan kulisszatitkok-
ba is bevezetnek, hogy például 
milyen előzetes ismeretek szük-
ségesek a területükhöz. A témák 
kínálata rendkívűl színes, hallani 
lehet a nanorendszerek kvantumos 
leírásától kezdve az idegrendszer 
aritmetikáján keresztül és az űrdo-
zimetrián át a kozmikus részecskék 
detektálásig sokféle, érdekesebb-
nél érdekesebb témáról. A részle-
tes programbontás megtalálható a 
Mafihe ELTE Helyi Bizottság & TTK 
HÖK Fizika szakterület Facebook-
oldalán. Szeretettel várunk minden 
érdeklődőt!

Berekméri Evelin
fizika szakterületi koordinátor

fizikaszk@ttkhok.elte.hu

Bio-Logika
November 6-án a Hétker Pubban 

került megrendezésre a Bio-Logika, 
a matematika és a biológia szakterület 
barátságbulija. Az esemény létrehozásá-
val az volt a célunk, hogy szórakozási, 
kikapcsolódási lehetőséget nyújtsunk 
elsősorban e két szak hallgatói, de alap-
vetően minden érdeklődő számára, illetve 
hogy elősegítsük a szakterületen belüli és 
az azok közötti ismerkedést.

A rendezvény 20 órától kezdődött, 
ekkortól vártuk a résztvevőket a szóra-
kozóhely hátsó termében egy kis közös 
beszélgetésre, ismerkedésre, mielőtt 
elkezdődne a buli. Eleinte kicsit alacsony 
volt a létszám, bár ez betudható a korai 
kezdésnek, de ahogy telt az idő, egyre 
többen érkeztek, a terem asztalait meg-
töltötték a két szakterület szórakozni 

vágyó hallgatói. Miután a jó hangulat 
kialakult, 22 órától elindult az igazi 
buli, a közönség szórakoztatásáról 
a helyszín által biztosított DJ gondosko-
dott. Ez után sokan vonultak a tánctérre, 
hogy táncoljanak egy jót a kellemes zené-
re, amikor pedig felcsendültek az elmúlt 
évek gólyatáncainak dallamai, feleleve-
níthettük a számunkra oly szép emlékű 
mozdulatsorokat. Ahogy közeledtünk 
az est végéhez, szépen lassan elindultak 
az emberek hazafelé, bár még ekkor is 
voltak új érkezők, akik ekkor kapcsolód-
tak be. A buli végül, a szórakozóhellyel 
együtt, hajnali 4 órakor zárult, jó néhá-
nyan egészen eddig velünk maradtak. 
A résztvevők összlétszáma végül körül-
belül 120 fő volt, ez kicsit kevesebb, mint 
amennyire számítottunk, de örülünk 
annak, hogy ennyi embert érdekelt az 
esemény. A rendezvényről több oldalról 

is pozitív visszajelzéseket kaptam, illetve 
a helyszínen magam is tapasztalhattam, 
hogy a résztvevők jól érezték magukat, 
élvezték a bulit, ez pedig külön örömöt 
jelent számomra.

Összességében úgy gondolom, hogy 
a rendezvény eredményes volt, hiszen 
a kitűzött célokat elértük, a résztvevők 
jól szórakoztak, illetve úgy érzem, hogy 
szorosabbra tudtuk fűzni a két szakterület 
közötti kapcsolatot, ezért megfontolandó, 
hogy a jövőben valamilyen formában az 
esemény újból megrendezésre kerüljön. 
Valamint ezúton is szeretném megkö-
szönni azok munkáját, akik segítettek a 
buli megszervezésében, illetve mindazok 
részvételét, akik eljöttek.

Kiss Tibor

Programok ömlesztve

Hétfő: Nanorendszerek kvantumos 
leírása; Az idegrendszer aritmetikája;  
Az emberi tárasadalom természettudomá-
nyos szintű modelljei; Hosszú idejű kvantum 
koherencia a kvantum kritikus állapot köze-
lében; Kvantum összefonódás és erősen kor-
relált rendszerek; Kvatuminformáció-elmélet 
a kémiában; Űrdozimetria – kozmikus sugár-
védelem, biztonságos távolból; Fúziós plaz-
mafizika ma Magyarországon

Kedd: Atomfizika a gyógyászatban – 
Sugárterápia; Sugárvédelem és környezet-
ellenőrzés; SiC kvantumpöttyök előállítása 
és vizsgálata korszerű anyagtudományi 
módszerekkel; Nyomkövető részecskede-
tektorok építése; Speciális mágnesek terve-
zése, szimulációja részecskegyorsítókhoz;  
Alkalmazott kutatások kozmikus részecs-
kék detektálásával; Nanomágneses anyagok 
vizsgálata Mössbauer spektroszkópiával; 
Az elemi részecskék titkainak nyomában  
az LHC CMS kísérletével

Szerda: Molekuláris biológiai háló-
zatok; Ultragyors nanooptika; Erős (és 
más) kölcsönhatások az LHC-n – kísér-
leti fizika a CMS-sel; Neutronfizikai 
instrumentációs fejlesztések a Budapesti 
Neutron Központban; Nanoelektronika 
kutatások a BME Fizika Tanszékén; Félve-
zető nanoszerkezetek és ponthibák atomi 
szintű számítógépes szimulációja; Nukle-
áris Technikai Intézet

Csütörtök: Biológiai és bioinspirált 
fotonikus nanoszerkezetek és alkalmazá-
suk; Félvezető nanoszerkezetek és pont-
hibák atomi szintű számítógépes szimulá-
ciója; Nukleáris ipart támogató kutatások; 
Variációs módszerek alkalmazása a gépi 
látásban; Magyar CSI, avagy: mi is az a 
nukleáris törvényszéki analitika?

t Together
e Everyone
a Achives
m More

Gólyatábori hangulat
Kémiás Gólyaavató

Idén is sor került – immár másodszor – a Kémiás Gólyaavatóra, 
amelyre elsősorban az elsőéveseket vártuk. A félév utolsó gólya-
programjának keretében újra gólyatábori hangulatot próbáltunk 
teremteni, a helyszín pedig a Lágymányosi Campus volt.

Hagyományosan a Kémia Gólya-
táborban az utolsó estén „avatjuk” a 
leendő elsőéveseket, azonban akik 
nem jöttek el a táborba, kimaradtak 
ebből az élményből.

Szerettük volna, ha ők is meg-
tapasztalják milyen részt venni egy 
ötletes feladatokkal teli túrán, így a 
szervezők hat, teljesen új állomással 
készültek a vállalkozó kedvű hallga-
tóknak. Mivel nem volt ismétlődés, a 
kihívások teljesítése során azok is jól 
érezték magukat, akik már a Csille-
bérci Gólyatáborban is ott voltak az 
avatáson.

Az állomásvezetők maguk a mento-
rok, illetve azok a szervezők voltak, akik 
álgólyaként a többi gólya közé „beépül-

ve” vettek részt a táborban. Az alábbiak-
ban a megszervezett állomásokon vég-
zett feladatokról ejtenék pár szót.

A Star Wars láz a programon 
is nyomott hagyott, mivel első állo-
másként választ kellett adniuk olyan 
kérdésekre is melyet 
csak a témában igen 
csak járatok emberek 
tudnak vagy tudomá-
nyos magyarázatot kellett 
adniuk egy-egy ide tarto-
zó jelenségre. A műveltsé-
gi vonalat tovább folytat-
va voltak olyan állomások, 
melyen populáris, illetve 
kevésbé ismert zeneszá-
mokat kellett felismerniük  

a résztvevőknek, emellett ügyessé-
gi feladatok is tovább színesítették 
a programot, például rizsszemeket 
válogatni és egyéb, testmozgással 
kapcsolatos feladatokat végezni.

A hűvös időjárásra való tekin-
tettel forralt borral vártuk az érdek-
lődőket. Sajnos az eleredő eső miatt 
kevesebb elsőéves érkezett meg a 
megbeszélt időpontban így a négy 
csapat helyett csak kettőt tudtunk 
megalkotni és elindítani. Szerencsére 
az időjárás és a kis létszám nem vette 
el az emberek kedvét, nagyon jó han-
gulat volt mind a gyülekező játékok, 
mind a túra alatt, melynek zárásaként 
még az egyetemnél maradva közösen 
beszélgettük.

Összességében pozití-
van értékelem a progra-
mot és jövőre is szeretném 

megvalósítani, hiszen akik 
velünk, szervezőkkel egye-
temben részt vettek rajta, 
azok nagyon élvezték. 

Vajda Levente
kémia szakterületi  

koordinátor
kemiaszk@ttkhok.elte.hu

mailto:nemeth.laszlo%40nyuz.elte.hu?subject=
https://www.facebook.com/ehbfizszacs
https://www.facebook.com/ehbfizszacs
mailto:fizikaszk%40ttkhok.elte.hu?subject=
mailto:kemiaszk%40ttkhok.elte.hu?subject=
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Hallgatói közélet Sport6 7Nincs megállás
Avagy a zh-k sem törnek meg

Itt a november és megjött a hideg idő is, azonban természetesen 
még mindig várunk titeket programokkal, illetve hírekkel. A sport 
nem állhat le! Csatlakozz focizni, gyere éjjel sportolni vagy csak 
olvasd el, milyen sikereket gyűjtöttek be szakosztályaink!

Éjszakai Sport
2015. december 11-én 19:00-tól 

hajnalig sportolunk és bulizunk! Mi 
is ez? A BEAC-on (Bogdánfy u. 10., 
ELTE Sporttelep) a fentebb közölt 
időpontban tartandó ÜBERKIRÁLY 
sportos buli, melynek keretein belül 
kipróbálhatod magad csapatspor-
tokban, mint például röpi, kosár, 
foci, laser tag, valamint egyéni spor-
tokban is, többek közt lesz funk-
cionális tréning/kettlebell, pole-
fitness, aerobik órák, spinning és  
küzdősportok.

Jelentkezni már ezen a héten is 
lehet (2015. 11. 09-től).

Kettlebell
Mind az öt indulónk érmet szer-

zett szakosztályunk debütáló verse-
nyén! Erőnlét és Fitnesz Szakosztá-
lyunk képviseletében Iványi Roland, 
Arany Zsolt ,  Galgóczi Balázs , 
Németh Viktor és Gölöncsér Dániel 
Márk alkotta ötösfogatunk is meg-
mérettetett az I. IUKL (International 
Union of Kettlebell Lifting) Budapest 
Open-en. A három ezüst- és két arany-
érmet hozó nemzetközi verseny főbb 
történéseiről sportszervezőnk, Gölön-
csér Dániel Márk számol be:

„Az összes versenyző az úgyneve-
zett biathlon kategóriában versenyzett. 
Első körben 10 perces intervallumban, 
dupla súlyzóval, letétel nélkül kell lökni, 
majd a folytatásban szintén 10 perces 
időtartam alatt, szintén letétel nélkül, 
de csak egy súlyzóval és mindösszesen 
egy kézcserével kell a lehető legtöbb 
ismétlésszámot elérni szakításban.

Ugyan a résztvevők számán is 
érződött, hogy itthon versenysportként 
még nem forrt ki túlzottan a kettlebell, 
de az indulók között most is ott szere-
peltek a rendszeresen visszatérő figu-
rák, valamint a nagy névnek számító 
személyek.

Társaságunk egy hónapja kezdett el 
a kettlebell ezen formájával foglalkoz-
ni, így első ilyen jellegű versenyünkhöz 

mérten kifejezetten sikeresen teljesítet-
tünk. Edzőként sok eredményre büszke 
vagyok, felismertük gyengeségeinket, 
ugyanakkor megéreztük erősségeinket 
is. Ráadásul olyannyira kedvet kaptunk 
hozzá, hogy decemberben már jön is a 
folytatás!”

Helyezések kategóriánként:
16 kg Biathlon; 85 kg-:

1. Iványi Roland; 2. Arany Zsolt
16 kg Biathlon; 85 kg+:

1. Galgóczi Balázs;  2. Németh Viktor
24 kg Biathlon 85 kg-:

2. Gölöncsér Dániel Márk

Foci
Kedves focizni vágyó lányok! Sze-

retettel várunk mindenkit az ELTE 
5+1-es kispályás csapatába, a Nap-
keltébe! A csapat edzései teremben 
zajlanak.

Rendszeresen játszunk kupákon, 
és műfüves bajnokságban. A jó hangu-
latú edzéseinkre mindenkit szeretettel 
várunk! Lehetsz teljesen kezdő, vagy 
akár focis múlttal rendelkező.

Atlétika
Dobpergés: Csere Gáspár Rióba 

vezető útja az M4-en! Múlt hétfőn 
délután három órakor a közszolgá-
lati sportcsatornán ismét jelentkezett 
az Út Rióba sportmagazin, amelynek 
14. adásában az atlétika is rivalda-
fénybe került. Maratoni futónk, Csere 
Gáspár egy időre letette dobverőit, 
ugyanis pályafutása harmadik meg-
mérettetésén élete legjobbjával telje-
sítette a kiküldetési szintet.

A Magyar Olimpiai Bizottság 
cikkében arra is fényt derít, hogy az 
inkább etióp futómozgásra hasonlító 
technikájú sportoló hogyan képes 
órákon át tanulmányozni a példa-
kép Haile Gebreselassie mozgását.  
„Versenyek előtt órákat is tudok mara-
toni versenyeket visszanézni és akkor 
a ritmust figyelem, hogy futnak, meg a 
kar-lábmunkát, a törzstartást. Ha talá-
lok, akkor lassított videókat is tanulmá-
nyozok, és próbálom átvenni az egésznek 
a dinamikáját, stílusát. És ahogy nézi az 
ember, azt veszi észre, hogy az edzéseken 
időről időre be is épül a mozgás.”

Gáspár életében nemcsak a futás, 
hanem a dobolás is fontos, ám most ez 
az olimpia miatt kicsit hátrébb szorult. 
„Valószínűleg a ritmusérzékem elég jó. Ez 
mind a hosszútávfutáshoz, mind a dobolás-
hoz nagyon fontos. Ez a közös a kettőben. 
És az egyik ugye testedzés, bár túlmutat 
azon, de alapvetően egy fizikai tevékenység, 
a dobverők pörgetése meg sokkal inkább 
szellemi. Itt az ember a művészi igényét is 
ki tudja élni, így a kettő jól kiegészíti egy-
mást. És így tudok teljes lenni.”

Ha te is szeretnél atletizálni, vár-
juk jelentkezésed Rosta Krisztinél 
a +3620/230-2425-ös számon, illetve 
e-mailben a krisztina.rosta@gmail.com-on.

Asztalitenisz
Fölényes győzelemmel nyújtot-

ta tovább veretlen szezonkezdetét 
férfi pingpongcsapatunk! Minimá-
lis izgalmat hozott fiaink számára a 
Budapest Bajnokság II. legutóbbi for-
dulója, amelynek során a mezőny 
második felében tanyázó SZÜV ASE 
(SZÜV Asztalitenisz Sportegyesü-
let) legjobbjai érkeztek vendégségbe. 
A jó hangulatú játszmák közepette 
ismét magára talált Szakály Áron, 
aki Eduardo Chartes-hoz hasonló-
an mind a négy összecsapásán dia-
dalmaskodott. Hertelendy Amadó 
összképben ugyancsak pozitív mér-
leggel zárt (három siker, egy vere-
ség), míg Mészáros Bálint két győ-
zelme végleg elvarrta a szálakat a 
bajnoki pontok megoszlása kapcsán.  
A folytatásban csepeli kiruccanás 
vár kvartettünkre.

Hivatalos eredmény 
(férfiak – Budapest Bajnokság II.):
ELTE-BEAC – SZÜV ASE 13-3

Székely Gellért
sportbiztos

sportbiz@ttkhok.elte.hu

Bevonó
Ismerd meg munkánkat!

November 19-én bevonó délutánt tart a Hallgatói Önkormányzat. 
Ezen eseménynek az a célja, hogy azok a hallgatók, akik érdeklőd-
nek a közélet iránt, megismerhessék néhány tisztségviselőnk mun-
káját. Ha ráérsz, mindenképpen gyere el, hiszen ez remek alkalom 
lehet arra, hogy bővítsd az egyetemi tudástáradat. 

A délután folyamán négy szekció 
mutatkozik be: a tanulmányi ügyek, a 
Tétékás Nyúz, az esélyegyenlőség és a 
Hallgatói Alapítvány.

Tanulmányi ügyek
Azt hiszem, nem kell magyaráznom, 

hogy ez az a terület, amivel akarva-aka-
ratlanul minden hallgató találkozik egye-
temi évei során. Milyen módon számolják 
a tanulmányi ösztöndíjat? Hány vizsgát 
tehetek egy félévben, hányat összesen? 
Mennyit kell fizetnem azért, ha a kép-
zésem alatt túl sok kreditet veszek fel? 
Ismerős kérdések lehetnek, szerencsére 
létezik mindegyikre megfelelő válasz.  
A mindennapos egyetemi létünket legin-
kább meghatározó dokumentum a Hall-
gatói Követelményrendszer, ismertebb 
nevén a HKR, ebben szerepel minden 
összegyetemi és kari szintű szabályozás. 
Ez a dokumentum szinte mindig napiren-
den van, állandóan csiszolják, finomítják, 
hogy az egyetem polgárai számára minél 
inkább megfelelő legyen – ez természete-
sen az oktatókat ugyanúgy jelenti, mint a 
hallgatókat. Ezért van szükségünk arra, 
hogy a hallgatók érdekei képviselve 
legyenek. Kari szinten ezt a tanulmányi 
elnökhelyettes vezeti, ő az, aki a hallga-
tók véleményét továbbítja a megfelelő 
testületekhez. Természetesen nem egye-
dül dolgozik, a munkáját a tanulmányi 
csoport segíti.

A tanulmányi szekcióban az általá-
nos információátadáson túl a jelenlegi 
változásokról, tervekről hallhattok majd 
Rádl Attilától, a TTK HÖK tanulmányi 
elnökhelyettestől.

Tétékás Nyúz
Ha ezt a cikket olvasod, biztosíthat-

lak róla, hogy már legalább egyszer hal-
lottál erről a szekcióról is! A Tétékás Nyúz 
a TTK kari lapja, s bár az ELTE többi rész-
önkormányzatának is van saját megjele-
nésű újságja, a Nyúz egyedülálló abban, 
hogy heti rendszerességgel jelenik meg. 
Az utóbbi időben megosztott formában 

teszi ezt: egyik héten nyomtatott, másik 
héten online verzióban. Az újság 
felépítése nagyjából állandó, 
hiszen a hetente frissülő 
cikkek többsége egy adott 
rovathoz érkezik, de a 
szerkesztőség folyama-
tosan ötletel arról, hogy 
miként tehetnék még 
érdekesebbé az újságot. A szerkesztők 
munkája sokrétű: a beérkezett cikkekből 
válogatnak, átolvassák és javítják őket, na 
és persze összeállítják az újságot...

A szerkesztői gárdát Saáry Ákos, a 
Tétékás Nyúz főszerkesztője koordinál-
ja, aki a bevonó délutánon a szekciót 
is fogja vezetni. Érdekel, hogy ponto-
san hogyan is készül el az újság, milyen 
folyamatoknak kell időben teljesülniük 
ahhoz, hogy megjelenhessen? Meglátá-
said lennének arról, hogy minek kellene 
benne szerepelnie? Szívesen írnál cikket? 
Esetleg a szerkesztőség tagja szeretnél 
lenni? Ha bármelyik kérdésre igennel 
válaszoltál, már érdemes eljönnöd, és 
részt venned a szekcióban.

Esélyegyenlőség
Biztosan ti is tudjátok, hogy karun-

kon speciális szükségletű hallgatók is 
tanulnak – láthatjátok őket, sőt, talán 
némelyikükkel egy órán is ültök. Az utób- 
bi időkben különösen fontossá vált itt-
hon és kimondottan a felsőoktatásban, 
hogy ezeket a hallgatókat megfelelően 
tudjuk kezelni, hogy megértsük a gon-
dolkodásmódjukat és a szükségleteiket. 
Az ELTE is hatalmas lépést tett annak 
érdekében, hogy az esélyegyenlőség 
nagyobb teret kaphasson, hiszen a Hall-
gatói Szolgáltató- és Sportközpont egyik 
osztályaként létrehozta a Fogyatékosügyi 
Központot, amely Kovács Krisztina 
vezetésével arra törekszik, hogy a speciá-
lis szükségletű hallgatók igényeit a lehe-
tő leginkább ki tudjuk elégíteni, mind  
egyetemi, mind kari szinten.

Az egyik leghatékonyabb mód erre 
a személyi segítő rendszer, amely abban 

merül ki, hogy az ELTE Iskolaszövetke-
zet munkatársaként egy másik hallgató 
vállalja fogyatékossággal élő társának 
segítését. Fontos hangsúlyoznunk, hogy 
a segítség minden regisztrált fogyaté-
kossággal élőnek alanyi joga, így mindig 
szükség van új emberekre. Ha úgy érzed, 
szívesen lennél személyi segítő, minden-
képpen megéri eljönnöd erre a szekcióra!

Általánosan igaz, hogy a hallga-
tók többsége szívesen járulna hozzá a 
speciális szükségletűek napjainak köny-

nyebbé tételéhez, de nem tud-
ják, hogyan kezdjenek neki. 
Seres Ákos, a TTK HÖK 

esélyegyenlőségi biztosa 
minden bizonnyal meg 
tudja majd válaszolni 
minden kérdéseteket.

Hallgatói Alapítvány
A Hallgatói Alapítvány azért jött 

létre, hogy szolgáltatásaival a TTK-s 
hallgatók igényeit tudja minél maga-
sabb szinten kielégíteni. Ennek keretein 
belül leendő hallgatótársainknak szer-
veznek érettségi előkészítőket, fény-
másolási és szakdolgozatkötési lehe-
tőséget biztosítanak. Emellett komoly 
anyagi támogatást nyújtanak minden 
évben a Mentorrendszernek és részt 
vesznek rendezvények szervezésében 
is. Ők adják a legtöbb szakos buli jogi 
hátterét, valamint a már hagyománnyá 
vált Gólyahajó sem valósulhatna meg az 
ő hatékony közreműködésük nélkül, 
illetve idén ők szervezik a Gólyabál-t is. 
Az Alapítvány ezeken a rendezvénye-
ken amennyire csak lehetséges, hall-
gatói munkaerőt vesz igénybe – ezen 
önkéntesek segítsége jelentősen hozzá-
járul ahhoz, hogy a jegyárakat a lehető 
legalacsonyabban tartsák. Ha érdekel 
az Alapítvány, az általuk végzett tevé-
kenység, vagy akár csak ha szeretnél 
egy rendezvényen dolgozni, hallgasd 
meg előadásukat!

Összefoglaló
Bár reménykedünk benne, hogy 

november 19-én minél többetekkel talál-
kozunk, ha addig is kérdésetek lenne, 
ne habozzatok feltenni! A szekcióve-
zetők bármikor elérhetőek a hivatalos 
e-mail címükön, amelyet megtaláltok a  
http://www.ttkhok.elte.hu/tisztsegviselok 
oldalon. Ha általánosan a hallgatói köz-
élet érdekel, keress engem bátran!

Török Mátyás
kommunikációs elnökhelyettes

kommeh@ttkhok.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!

http://ttkhok.elte.hu/tisztsegviselok%20%0A
http://ttkhok.elte.hu/palyazat
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Tudósítás Tudósítás10 11Őszi Kultúr7
Programsorozat a KCSSK-ban

A hagyományokhoz híven idén is megrendezésre került 2015. november 2–4. között az Őszi Kultúr7 az ELTE 
egyik legnagyobb kollégiumában, a KCSSK-ban. A kollégisták és az érdeklődők a programsorozat keretében 
olyan előadásokat hallgathattak, illetve olyan különböző workshopokon vehettek részt, amelyet a kultúra, a 
művészet és a tudomány eltérő területein tevékenykedő egyetemi oktatatók, művészek tartottak. 

A rendezvény célja – az őszi una-
lom és szürkeség elűzésén kívül – a 
kultúra népszerűsítése volt a kollégis-
ták körében az egyetemei előadások 
légköréhez képest kicsit kötetlenebb, 
oldottabb hangulatú programok és 
beszélgetések által. Lehetőség nyílt min-
denki számára arra, hogy ne csak a saját 
szakjának megfelelő előadásokat hall-
hasson, hanem más területek előadóit, 
művészeit meghallgatva a kultúra egy 
egészen más területét, oldalát is meg-
ismerve merülhessen el a tudomány 
rejtelmeiben, akár angol nyelven is.

A rendezvénysorozat Puskás Peti-
vel, a magyar popkultúra egyik neves 
alakjával indult. Az interaktív beszélge-
tés során volt szó színházról, éneklésről, 
későbbi céljairól, terveiről és természete-
sen népszerű fesztiválzenekaráról, a The 
Biebersről is.

A bölcsészettudomány lelkes 
érdeklődői meghallgathatták az ELTE 
BTK egyik neves oktatójának Hegyi W. 
Györgynek az előadását, melynek köz-
ponti kérdése volt, hogy vajon megte-
remthető-e a szabadság egy tekintélyural-
mi rendszerben.

Bár ma még a gamerek egy szűk, zárt 
csoportot, szubkultúrát képeznek, világuk 
egyre jobban nyit a külvilág felé. Ezt így  
gondolja Balogh Andrea is, aki bár nyel-
vész, mégis a számítógépes játékokról, 
azok nyelvezetéről és szókincséről, ennek 
a különleges és szokatlan, de annál érde-
kesebb nyelvváltozatnak a rejtélyeiről és 
terjedéséről beszélt előadásában.

Ellátogatott a kollégiumba Bolgár 
Dániel történész is, aki azt a kérdéskört 
feszegette, vajon miért lehetséges az, 
hogy az olimpiai aranyérmesek táborá-
ban annyi zsidót találunk, mikor mind-
annyian ismerjük a rájuk jellemző testi 
adottságokat, paramétereket.

Byrappa Ramachandra Indiáról és 
a kasztrendszerről beszélt, amely a törté-
nelem során a hódítók, a kereszténység és 
az iszlám terjedésének dacára mindeddig 
érintetlenül megmaradt az indiai társada-
lomban. India hatalmas lakosságú ország, 

a kasztrendszer rengeteg ember életét 
érinti, negatívan befolyásolja és megha-
tározza. Arra az egyre sürgetőbb kérdésre 
keresett választ, milyen következménye 
lehetne a rendszer megszűnésének, vajon 
felrázná-e a világot.

Závada Pál fia, Závada Péter magyar 
költő, rapper is az Őszi Kultúr7 meghívott 
előadója volt a versimádók nagy örömére. 
Az előadóval való kötetlen beszélgetés 
során szó esett művészetéről, legújabb 
alkotásairól, költeményeiről.

Kultúrhecc címmel tartotta meg elő-
adását Mikecz Dániel, aki a Politológus 
Műhely tagja, amely egy pártpolitikai 
szempontból független csoportosulás. 
Szó volt arról, hogy hogyan s milyen vizu-
ális elemeket lehet használni a politikai 
tiltakozásban.

A Kultúr7-en nagy hangsúlyt kapott 
a színház és a művészet is. A rendezvény 
vendége volt Ágoston Katalin színésznő, 
aki Bereczki Zoltán partnere A lepkegyűjtő  
című darabban, ami egy pincében játszó-
dó megrázó történet, melyet a Centrál 
Színházban mutatnak be. Az este során 
az előadásban megformált szerepéről, 
karakteréről és a színházról, színészetről 
beszélt. Egri Bálinttól megtudhattuk, 
milyen a mai magyar dzsentri, honnan 

jött, mi jellemzi, milyen gondolatok jár-
nak a fejében.

A nők elleni erőszak is szót kapott.  
A NANE egyesülettől (Nők Együtt az 
Erőszak Ellen) Horváth Éva érkezett, 
hogy beszéljen az egyesület munkájáról 
és a családon belüli erőszakról, amely 
nem magánügy, s ami ellen tenni kell.

A természettudományok iránt érdek-
lődőkről sem feledkeztek meg a szerve-
zők. Bérczi Szaniszló beszélt a kristályta-
ni szerkezetekről, Róka Andrással pedig 
látványos kísérletekkel tarkított kémiai 
tárlatvezetésen vehettünk részt.

A háromnapos rendezvény során 
több pszichológiai témájú előadást is 
meghallgathattak az érdeklődő kollégis-
ták. Az első nap estéjén Csordás Péter 
beszélt a személyiségfejlődésről, arról, 
hogy az emberi élet egyik célja az önis-
meret. Előadásában kitért a keleti filozófia 
és a nyugati pszichológia különbségeire a 
témában, továbbá arra, hogyan egészítik 
ki egymást. A párkapcsolatok és pszicho-
lógiájuk is nagy hangsúlyt kapott a három 
este során. Csomortáni Domokos Zoltán a  
boldog és jól funkcionáló párkapcsolatok 
ismérveit mutatta be a párterápia szem-
szögéből. A rendezvény utolsó, s legtöbb 
érdeklődőt vonzó előadását Hevesi Krisz-
tina, az ELTE neves szexuálpszichológu-
sa tartotta. 21. századi szexmátrix címmel  
beszélt az elmúlt években megfigyelhető 
jelenségekről, trendekről és változásokról 
a párkapcsolatok és a szexualitás terén.

A tánc és a mozgás sem maradhatott 
ki, a szervezők két táncos programról is 
gondoskodtak. Először az ELTE Oriental 
hastáncosai, majd pedig a Dance & More 
Tánciskola érkezett. Mindkét csoport 
táncbemutatóit oktatás kísérte.

Végül mindhárom estét buli zárta. 
A fellépők között volt a szentendrei Ed 
Is On, Trick és a budapesti Baron Mantis. 

A sokszínű és változatos rendezvé-
nyen mindenki megtalálhatta a kedvére 
való programot, a neki szóló előadást. 
Összefoglalóan annyit mondhatunk: foly-
tatás tavasszal!

Medveczky Zsófia

Kooperáció és versengés
Tudósítás Mérő László előadásáról

A Corvinus Egyetemen tart előadássorozatot Mérő László a laikus  
közönség számára. Legutóbbi témája a kooperáció és a versengés 
kapcsolata volt, a november 10-én rendezett következő előadás címe 
pedig Mindenki másképp egyforma. Az előadások utólag is megte-
kinthetők a http://www.ustream.tv/recorded/75451553 oldalon.

Mérő az előadását egy regény – 
Spiró György Kerengő című művének –  
felvázolásával kezdte, melyből az aláb-
bi részletet emelte ki: „Egy poros vidéki 
kisvárosban található egy kávéház, amely-
nek alig van forgalma, halódik. Egy nap  
jön egy ún. gyüttment a faluba, akinek támad 
egy ötlete és kávéházat nyit az eredeti kávé-
házzal szemben. Ezt a lépését senki sem értet-
te, hiszen ha egy kisváros alig tart el egy 
kávézót, hogy tartana el kettőt? A két kávézó 
sorsa azonban másképp alakul: mindkettő 
felpezsdül. Van választék, megoszlik a nép: 
egyikbe az urbánusok, másikba a néppárti-
ak ülnek. Folyamatosan fejlődik mindkettő, 
egymást túllicitálva hozzák az újdonságokat 
a kínálatukban: van, akinek ez a kedvence, 
van, akinek az. Míg egy napon elüldözik az 
új kávéház tulajdonosát. A régebbi kávéház 
tulaja dörzsöli a kezét, hogy most már min-
denki hozzá fog járni, azonban ismét téved.  
A kávéháza ismét pangni kezd.”

Hasonló eredményt sikerült kimu-
tatni egy elég egyszerű játék segítségé-
vel: Két lovas játszik, a cél, hogy min-
den nyulat összeszedjenek a földekről.  
Két játékmód van: vagy egymás ellen 
játszanak, hogy melyikük szed össze 
több kisállatot, vagy együttes erővel kell 
minél gyorsabban felszedni a nyuszikat.  
Bár a versengés során előfordul, hogy egy-
más elől veszik el a tapsifüleseket, mégis 
az a tapasztalati eredmény jött ki, hogy 
sokkal gyorsabban szedték össze verse-
nyezve a nyulakat, mint mikor a fő cél  
a sebesség volt, de együtt kellett dolgozni. 
Ez nem azt jelenti, hogy együtt kevés-
bé lettek volna hatékonyak, de hiány-
zott valami plusz, amit a verseny adhat.  
Olyannyira, hogy mikor az egyéniben leg- 
jobb két versenyzőt kérték kooperációra, 
akkor sem tudták megdönteni azt a tem-
pót, mint amikor egymás ellen játszottak.

Ez a két példa arra mutat rá, hogy 
a kooperáció és a versengés támogatják 
egymást, növelik a teljesítményt. Hogy 
ezt az emberiség a hétköznapokban meny-
nyire használja? A továbbiakban, néhány 
szemléltető példán keresztül kiderül.

Vajon az USA-ban miért nem elter-
jedt a nálunk hatalmas támogatottság-
gal rendelkező labdarúgás? Náluk a 
kosárlabda vagy az amerikai foci hoz 
annyi pénzt és reklámot, mint nálunk a 
labdarúgás, de ez nem lenne elegendő 
indok. Néhány kutató utánajárt és arra 
jutottak, hogy azért nem tud gyökeret 
verni a labdarúgás a nyugati konti-
nensen, mert nem eléggé kooperatív.  
Az igazi csapatsportban leváltják azt, 
aki fáradt, hogy a csapat folyamatosan 
a legjobbját tudja nyújtani. Egy fáradt 
kiváló játékosnál is jobb egy pihent, 
aki csak jó. Egy csapatsportban felté-
tel nélkül kooperálnak egymással a 
pályán lévő játékosok és versenyeznek 
a kispadon ülő társaikkal. Ezzel szem-
ben a mi focinkban csak néhány cse-
re megengedett, egy-egy játékos akár  
90 percnél többet is végigjátszik, így a 
csapat teljesítménye folyamatosan rom-
lik, míg végül két fáradt csapat küzd 
egymással – fejtette ki az előadó.

Michael Jordan sem játszotta 
végig a meccseit, sőt, az idő több mint 
a felében a kispadon ült, de a végső 
döntésnél jelen volt. Egy alkalommal 
az ellenfél egy jó játékosa minden ideg-
szálával csak arra koncentrált, hogy 
megfogja a világ legjobb kosarasát.  
A teljes elszántság tükröződött az arcán, 
erre most az életét tette föl. Néhány 
másodperc van hátra, MJ a labdával 
elindul a kosár felé, az ellenfél felé, aki 
minden idegszálával figyeli a mozdu-
latait. Jordan ugrik, a védekező játékos 
ugrik és ekkor a sztár lepasszolja a labdát 
egy üresen álló társának, aki megszerzi a 
győztes pontot. Hiába ő a nagy sportcsil-
lag, a csapat fontosabb és megéri azt az 
alázatot, hogy nem ő dönti el a meccset. 
A győzelemhez jó döntések kellenek, 
amit csak pihent játékosok képesek meg-
hozni a csapat érdekét előtérbe helyezve. 
Ezt a legfontosabb megtanulni.

Amikor kooperálni, akkor azt 
szívvel-lélekkel, amikor versenyezni, 
azt teljes erőbedobással kell, és tudni 

kell, hogy mikor melyikre van szükség.  
A táblajátékok, mint a nyugati sakk 
vagy a keleti go erre is tanít. A cél 
közös: szeretnénk játszani egy jót, 
illetve meg szeretnénk nyerni a partit.  
Ami különbség, hogy keleten a küzdel-
met értékelik, itthon a tudást.

Érdemes kicsit megismerni a go 
játékot, mert benne van egy másik kul-
túra igen sok tudása és világszemlélete.  
A mester nemcsak a lehetséges lépé-
seket és a szabályokat mutatja meg, 
hanem életszemléletet is közöl. Ha két 
nem egyenlő erősségű ellenfél játszik 
egymás ellen, akkor az erősebb előnyt 
ad a gyengébbnek, hogy mindkettejük 
számára élvezetes legyen a küzdelem.  
A legfontosabb az, hogy mindenki iga-
zán küzdjön.

Távolról idekapcsolódik előadónk 
másik megállapítása, miszerint a távol-
keleti gasztronómiában az utóhatás fon-
tos, nem a pillanatnyi élvezet. Ezért is 
dicséret Japánban böfögni az asztalnál: 
annyira finom volt az utóíze, hogy szíve-
sen érzem újra. Míg mi a jelenben élünk 
és a pillanatnyi örömöket részesítjük 
előnyben kulturálisan, addig a Távol-
Keleten hosszabb távon gondolkoznak.

Az ellenfél megítélése is kultú-
ránként változik. Japánban az ellenfél 
megmutatja, hogy miben szorulunk 
fejlődésre és egyúttal eszköz, segítség 
a fejlődéshez. Versengés és kooperá-
ció. Az USA-ban az ellenfél egy mérce, 
melynek segítségével bemérjük magun-
kat és megtaláljuk a helyünket a világ-
ban. Versengés és kooperáció. Itthon az 
ellenfél legtöbbször, mint legyőzhető 
ellenség van definiálva. Ebből hiányzik 
a kooperáció, ami probléma.

Darwin sem azt mondja, hogy az 
erősebb győz, hanem meghagyja a lehe-
tőségét, hogy az optimális környezetben 
gyengébbnek bizonyuló egyed, onnan 
kiszorulva máshol találja meg az életterét, 
ott túléljen, esetleg ahhoz alkalmazkodjon 
is. A gyengébbnek könnyebb váltani, ő 
kevesebbet áldoz föl. Ezt nevezhetjük a 
közgazdaságban megfogalmazott kifeje-
zéssel élve komparatív előnynek.

Ferenc Kata
ferenc.kata@nyuz.elte.hu

sakk go
Ki játszik jobban? Ki küzd jobban?

akárki taníthat csak a mester taníthat

előnyt adni sértés előnyt adni kötelező

racionális, objektív intuitív

„jó” lépés „szép” lépés

http://www.ustream.tv/recorded/75451553
mailto:ferenc.kata%40nyuz.elte.hu?subject=
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Kihasználatlan területek a közösség érdekében

Hazánkban is jelenség, hogy egyre több épület, telek áll üresen, 
elhagyatva. Ezek az ingatlanok lakatlanok, sokszor csak a lélek jár 
beléjük megpihenni, esetleg az utcán élők egy része tér be meghúzód-
ni. A belvárosi kerületekben feltűnnek a félbemaradt építkezések, a 
bedeszkázott, elgazosodott, ilyen-olyan módon elkerített területek.

Ez nem csak itthon jelent problé-
mát. Sok európai nagyvárosban talál-
kozhatunk elhagyatott és kihasználat-
lan területekkel, amik feladják a leckét 
a helyi városfejlesztőknek is. Ezek az 
épületek leromlott, üresen álló álla-
potukban tulajdonosaiknak is jelen-
tős fenntartási költségeket jelentenek, 
továbbá nem valami megnyerőek, 
rontják a városképet, nem vonzzák 
oda az embereket, ezáltal közvetve is 
hozzájárulnak a környék gazdasági 
helyzetének fokozatos romlásához.  
A lakóingatlanok értékükből is veszít-
hetnek emiatt, az itt jelenlevő közterek 
leépülnek és ez magával hozza a köz-
vetlen környezetben élők biztonságér-
zetének csökkenését is.

Ugye nem is gondolnánk, hogy egy 
üres ingatlan, ami a város vérkeringésé-
ből kivonta magát, hogyan tud közvetve 
és közvetlenül is hatni a környezetére.

A kihasználatlan területek kérdése 
régóta központi téma, ennek megoldá-
sára elsősorban közösségi célú tervek, 
programok kialakítása látszik a leg-
kézenfekvőbb megoldásnak. Ez sok-
féleképpen történhet, amire immáron  
10 éve keresi a választ a Kortárs Építé-
szeti Központ (KÉK) is, ami tulajdon-
képpen egy alapítvány. Azzal a céllal 
jöttek létre 2005-ben, hogy a kihaszná-
latlan, üresen álló terek hasznosítására 
keressenek megoldást. 2012-ben útjára 
indították Lakatlan nevű programjukat 
is, aminek inspirációja ezekre épült fel, 
illetve arra, hogy a válság óta egész 
Európában elkezdődött az üresen álló 
ingatlanok újrahasznosítására irányuló 
lehetőségek kiaknázása, hogy ezek tár-
sadalmi haszna érvényesüljön.

A lakatlanság láthatóvá tételének 
érdekében működik az úgynevezett 
Lakatlan térkép is, mint közösségi tér-
kép, amin keresztül bárki feltölthet 
adatokat, képet, információkat olyan 
budapesti ingatlanokról, amelyek rég-
óta üresen állnak, így létrehozva ezzel 
egy adatbázist.

A civil és vállalkozói részvétel egy-
re nagyobb arányban van jelen, hogy 
ezek az ingatlanok közösségi hasz-
nálatba kerüljenek. Így tehát köztes 
használatról, átmeneti új funkcióról 
is szó van, aminek értelme, hogy az 
üres területek és épületek ideiglenesen 
hasznosítva legyenek, amíg az építés, 
fejlesztés nem kezdődik meg, vagy le 
nem bontják az adott építményt.

Mi az üres ingatlanok sorsa?
Az üres ingatlanok sok ember fan-

táziáját beindítják, láncreakciót alkotva.  
Az elmúlt években megnövekedett az 
igény a független alkotóterekre. Az üre-
sen álló épületek művészeti és kulturá-
lis jellegű tevékenységeknek adhatnak 
otthont, úgynevezett inkubátorházak 
jöhetnek létre. Ezek üresen álló iroda-
házak, nem használt iskolák épületei 
leggyakrabban. Sokszor önkormányzati 
tulajdonban vannak, de megtalálhatóak 
magánkézben levők is. Ilyen, sikere-
sen működő inkubátorház például a 
MÜSZI, amely egy kulturális közössé-
gi alkotótér vagy a Jurányi Produkci-
ós Inkubátorház, amely gyakorlatilag 
egy társas irodaházként működik, ahol 
sokfajta program megtalálható. Színhá-
zi próbatermek, előadótermek, irodák 
találhatók meg bennük, tánc- és jóga-
óráknak,  koncerteknek adnak otthont. 
Megemlíthetjük a Technika1 közösségi 
barkácsműhelyt is, ahova bárki beme-
het, ha szeretne elkészíteni magának 
például egy kisasztalkát otthonra, vagy 
csak megjavítaná a polcos szekrényét, 
de nincsen eszköze hozzá és egy kis 
segítség is elkél.

Mitől inkubátor?
Infrastrukturális hátteret biztosí-

tanak azoknak, akik önállóan nem len-
nének képesek egy helyiséget bérelni, 
vagy vállalkozásukat önállóan beindí-
tani. Így ez egy ugródeszka is nekik, 
hiszen a frissen megszerzett tudásuk 
gyakorlására koncentrálhatnak első-

sorban, ami alapot ad nekik, hogy 
később egy önálló vállalkozást tudja-
nak innen útjára indítani.

Az üres telkeken és szabad tereken 
közösségi kertek jöttek és jönnek létre, 
amik kialakításában és terjesztésében 
nagy szerepet vállal a Kortárs Építészeti 
Központ. Az ő irányításuk alatt vállal-
hattam én is 2012-ben egy kis parcel-
lát anno a nyolcadik kerületi Leonardo 
Kertben, ahol kertészkedhettem. Ez a 
közösségi kert a Corvin Projekt és Mag-
dolna-negyed rehabilitációjának folya-
matában tudott létrejönni akkor, ami a 
mai napig is működik. De ilyen a Grund 
Kert is, ami civil kezdeményezés által 
jött létre. Ezeknek a kerteknek a lénye-
ge, hogy kis befektetéssel és könnyű 
ráfordítással növelhető a hiányzó zöld 
felület az adott kerületben, és emellett 
jelentős közösségalkotó erővel is bírnak. 
Ugyancsak megvalósult projekt az autis-
táknak szánt, úgynevezett terápiás kert 
létrehozása Miskolcon, de iskolákban 
kialakított zöldséges és gyümölcsös kert 
is épült már.

Ezeken túl azonban a nagy áttörés 
még várat magára. Számos workshop, 
kiállítás, beszélgetés és konferencia zaj-
lott az elmúlt időszakban az üres ingat-
lanok ki nem használt lehetőségeinek 
feltárására, az okok keresésére. Ezek arra 
is irányulnak, hogy bemutassák a külön-
böző szférából érkezők szemszögéből 
– legyen az önkormányzat, vállalkozás, 
civil szervezet –, hogyan gondolják ezen 
projektek megvalósulását. A cél egyértel-
műen közös, egy élhetőbb és fenntartha-
tóbb város megteremtése a kihasználat-
lan terek újrahasznosításával.

A közeljövőbe tekintve annyit min-
denképpen érdemes kihangsúlyozni, 
hogy legyünk bárhol, a fejlesztések 
központi témájának annak kéne len-
nie, hogy merjünk kreatívan, innovatív 
megoldásokkal tenni a környezetünk 
hasznosíthatóságáért, amihez elenged-
hetetlen a közösség munkája.

Richter Ancsa

A kaktusz virága
Szokatlan látvány az Atacama-sivatagban

Évi átlag kevesebb mint 4 mm-es csapadékhozammal a dél-ame-
rikai Atacama-sivatag a Föld legszárazabb pontjai közé tartozik, 
azonban idén már másodszor borítja színpompás virágszőnyeg a 
máskor terméketlen talajt. De vajon mennyire gyakori ez a jelenség?

Az Atacama-sivatag Peru és Chile 
területén található, de peremterületei 
elérnek Argentínáig és Bolíviáig, és 
ez földünk legszárazabb nem poláris 
térsége.

2003-ban egy kutatócsoport köz-
zétett egy jelentést a Science folyó-
iratban, amelyben megismételték 
azokat a kísérleteket, amelyeket a 
Viking-1 és a Viking-2 űrszonda a 
Marson végzett az élet felderítésé-
re, és képtelenek voltak bármilyen 
jelet felfedezni az Atacama talajában.  
A régió ilyen szempontból egyedül-
álló a Földön, ezért a NASA gyakran 
itt teszteli a jövőbeli marsszondák 
műszereit.

Rendkívül alacsony nedvesség-
tartalmú levegője és a fényszeny-
nyezés hiánya miatt az Atacama 
kiválóan alkalmas az infravörös és 
a látható fény tartományában vég-
zett csillagászati megfigyelésekre.  
Az Európai Déli Obszervatórium 
(ESO) két nagy csillagászati obszer-
vatóriumot üzemeltet az Atacama-
sivatagban: a La Silla Obszervatóriu-
mot és a Paranal Obszervatóriumot, 
amely magába foglalja többek között 
a VLT, az ALMA, valamint a VISTA 
távcsöveket is.

Egy átlagos évben tehát az Ata-
cama-sivatag nagyon száraz hely, 
idén márciusban, a chilei ősz kezde-
tén azonban heves viharok tombol-
tak, amelyek néhány centiméternyi 
esőt is hoztak. Ez a mennyiség szá-
munkra, mérsékelt égövben élők-
nek nem tűnik soknak, azonban ott 
14 évnyi csapadékmennyiségnek 
felel meg. Ezek a „heves esőzések” 
komoly következményekkel jártak, 
a Copiapo nevű folyó kilépett – az 
általában teljesen száraz – medré-
ből, továbbá sárlavinák alakultak ki, 
amelyek legalább 100 ember halálát 
okozták. Október végén pedig, az 
ottani tavasz kezdetén újabb viha-
rok és ezzel együtt további csapadék 
jelentkezett.

El Niño
A szokatlanul csapadékos év az 

egyre erősödő El Niño jelenséggel függ 
össze, amely kifejezés spanyolul fiút 
jelent, s az újszülött Jézusra utal, mivel 
a jelenség karácsony táján a leginten-
zívebb a perui partoknál. A passzát 
szél által hajtott, keletről nyugatra tartó 
tengeráramlás (Egyenlítői-áram) foly-
tán a dél-amerikai kontinens partjai-
tól elsodródó víz pótlására a mélyből 
hűvös és tápanyagokban gazdag víz 
áramlik fel. Ez a halászat szempontjá-
ból igen kedvező feltétel, mert viszony-
lag hűvös és száraz éghajlatot ered-
ményez Dél-Amerika nyugati oldalán. 
A Csendes-óceán nyugati partjainál 
(Ausztrália és Indonézia közelében) 
ezzel szemben nincs ilyen hatás (sőt 
vízfelesleg keletkezik, ami a partok-
nál leszálló vizet eredményez), ezért 
ott az óceáni medence keleti részéhez 
képest melegebb a tengerfelszín és 
ennek megfelelően a léghőmérséklet is 
magasabb. Mindez a légnyomási viszo-
nyokra is kihat, aminek következtében 
egy zárt légköri cirkuláció alakul ki. 
Bizonyos években azonban az óceán 
szokatlanul meleg Dél-Amerika partjai 
mentén, mivel a megerősödő Egyenlí-
tői-ellenáram lezárja a parti mélyvíz 
feltörését. Ez a csapadék drasztikus 
növekedését, továbbá a halak, tengeri 
madarak és egyéb élőlények jelentős 
mértékű pusztulását eredményezi.  
A helyi éghajlat ilyen jellegű változását 
kezdték Dél-Amerikában El Niñonak 
nevezni. Megjelenésében szigorú cik-
likusság nem figyelhető meg, de álta-
lában 3-7 évenként jelentkezik.

Desierto florido
Tehát az El Niño jelenség bizto-

sítja a szükséges nedvességet az akár 
évtizedeken át is rejtőzködő hagymák 
és gyökértörzsek csírázásához, így 
megjelenésével összhangban, általá-
ban 5-7 évente virágzik ki a sivatag, 
amely jelenség neve spanyol nyelven 
desierto florido. Arra is szükség van, 
hogy rendszeres időközökben hulljon 
folyékony csapadék, és ez az esőzés 
ne legyen se túl heves, se túl szórvá-
nyos, és a tél idején a fagyok ne aka-
dályozzák meg a csírázást. Ha minden 
feltétel adott, a sivatag általában szep-
tembertől decemberig borul virágba.

Többek között ezen jelenség és a 
sivatagi ökoszisztéma megőrzése cél-
jából hozták létre 1994-ben az Atacama 
területén a Llanos de Challe nemze-
ti parkot, ahol több ezer növényfaj él, 
amelyből mintegy 200 faj csak itt honos, 
és közülük 14-et fenyegeti a kihalás.

A leggyakoribb faj a nemzeti park 
címereként is szolgáló „Añañuca” 
(Rhodphiala phycelloides – az amarilliszok 
közé tartozik), de megtalálható itt a 
„Garra de Leóne” („oroszlánkarom” 
spanyolul, Leontochir ovallei – az inkali-
liomfélék családjába tartozik) és a „Pata 
de guanaco” („guanako lába” spanyo-
lul, Cistanthe grandiflora, a porcsinfélék 
közé tartozik), valamint több kaktuszfaj 
is található erre.

Különleges év
Idén az El Niño szokatlanul erős 

mivolta miatt a helybéliek már másod-
szor gyönyörködhetnek a látványban. 
Jelenleg is több száz virágfaj pompázik 
lila, rózsaszín, sárga, fehér és vörös 
színben. A jelenségnek hátulütője is 
van, ugyanis az ilyenkor megnövekvő 
turistaforgalom könnyen kárt tehet a 
növényekben, ezért a chilei kormány 
különböző óvintézkedéseket vezetett 
be. Mi mindenesetre reméljük, hogy 
még sokszor csodálhatjuk a színpom-
pás sivatagot.

Schimek Éva
schimek.eva@nyuz.elte.hu
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The Knick – A sebész
A sebész egy igazi „felnőtt” sorozat. 

Időnként kicsit nyomasztó, sötét és túl 
nyers, de pont ettől olyan zseniális. Egy-
általán nem úgy kell elképzelni, mint egy 
tingli-tangli, százhúsz évados, kórházi 
drámákat és intrikákat bemutató művet. 
Nincs is tele orvosi szakszavakkal és 
kamu betegségekkel, sokkal inkább egy 
kor- és jellemrajz tárul elénk. A törté-
net a XX. század elején játszódik New 
Yorkban, amikor még puszta kézzel (itt 
a piros, hol a piros alapon) műtötték az 
embereket. Képileg is igen kielégítő a 
látvány, gyengébb idegzetűeknek sok is 
lehet. A főszereplő, Dr. John Thackery 
a kórház első számú sebésze, lángelme 
és drogfüggő, akit Clive Owen játszik. 
Tökéletesen illik hozzá ez a szerep, mint 
ahogy egy csodás bőrkesztyű rásimul 
a kézre télen. Rajta kívül számos mel-
lékszereplő van, akik inkább fél-fősze-
replők, mert mindegyikük életére elég 
mély rálátást kapunk. Az első epizód 

folyamán már felsejlenek a jövendőbeli 
konfliktusok alapjai, például a vezetői 
nyomásra felvett új sebész színes bőrű 
(abban az időben még elég durva rassz-
izmus volt, és Dr. Thackery sem látja szí-
vesen), a betegszállítók korruptak (és kb. 
mindenki, aki vezetői pozícióban van), 
akiknek mindig beszól a szomszéd épü-
letben ténykedő apáca.

A képi világ mindent kielégít, ami 
szem-szájnak ingere vagy amit inkább 
nem is szerettem volna látni. Amikor 
elkezdtem nézni, az volt az első gondo-
latom, hogy nem is rossz ahhoz képest, 
hogy nem angol sorozat (számomra 
etalon az a precizitás, ahogyan a bri-

tek gondosan előkészítenek egy-egy 
helyszínt). A díszleteken és jelmezeken 
kívül a műtétek is látványosak, de azt 
meg lehet szokni egy idő után. Először 
kiakadtam, hogy gumikesztyűt sem 
vesznek, de rájöttem, hogy van még 
annál is visszataszítóbb látvány.

A zene viszont kevésbé autentikus. 
Az utóbbi időben divatos lett, hogy régeb-
bi korokban játszódó filmeknek/soroza-
toknak modern zenéje van. Szerintem  
ez legtöbb esetben remekül működik, itt 
például tökéletesen emeli a feszültséget 
a szintetizátor muzsikája.

Véleményem szerint nagyon jól 
összerakták ezt a sorozatot, minden hangi 
és látványelem összedolgozik és együttes 
erővel teljesen beszippantják a nézőt a 
filmbe. Igen, film, mert egy epizód egy 
szűk órát vesz igénybe, és nem is lehet 
úgy leülni és megnézni egyet, hogy: na jó, 
van egy kis időm. Kell egy kis lelki erő, de 
szerintem kár kihagyni egy ilyen élményt.

Resch Bori
resch.borbala@nyuz.elte.hu

A pék
Egy bérgyilkos is lehet pályaelhagyó

Bárkivel, még egy profi szakemberrel is megeshet, hogy megun-
ja, amit addig egész életében csinált, belefárad a megszokott mun-
kába vagy egyszerűen csak egy kis változásra vágyik. Az átlagember 
ilyenkor szerencsés esetben megteheti, hogy pályát változtat. De mit 
tehet egy bérgyilkos?

Milo (Damian Lewis) profi bérgyil-
kos, de már túl régóta. Ugyanarra vágyik, 
mint talán mindenki: nyugalomra, bol-
dogságra és esetleg egy szerető társra, 
akivel mindezt megoszthatja. Csakhogy 
az ő szakmájában nem olyan egyszerű 
a váltás, ráadásul az egyik „kollégája”, 
Björn (Nikolaj Coster-Waldau) szó sze-
rint üldözi őt a szerelmével, mellesleg 
pedig megbízói parancsára neki kellene 
likvidálnia a „renitens bérgyilkost”.

Végül Milo volt főnöke, Leo (Michael 
Gambon) javaslatára vidékre utazik egy 
kis faluba, ahol a legnagyobb örömmel 
fogadják őt abban a hitben, hogy a régóta 
várt új pék érkezett meg. A főhősnek egy 
pillanat alatt kell meghoznia a döntést: 
vállalja a felkínált szerepet, vagy visszatér 
az idegileg és lelkileg roppant megter-
helő, de megszokott hivatásához? Milo 
az előbbi mellett dönt abban a remény-
ben, hogy itt nem fogja kísérteni a múltja. 

Ráadásul már másnap megismerkedik 
a helyi állatorvossal, Rhiannonnal (Kate 
Ashfield) aki történetesen egy csinos, 
egyedülálló fiatal nő. Bár kicsit nyugta-
lanító, hogy megismerkedésük története-
sen egy felrobbant birkának köszönhető, 
de ezt leszámítva minden körülmény 
adott a boldog végkifejlethez.

Persze a robbanó birkákon kívül is 
akad néhány furcsaság a nyugodt, idilli 
felszín alatt, például a lovagnak öltözve 
Shakespeare-drámákat szavaló polgár-
mester, az év legszebb kertje címért ádá-
zan csatározó, mindenre elszánt szom-
szédok, rosszul sikerült házasságok, nem 
is beszélve Tojásról (Dyfan Dwfor), a 
fiúról, aki bérgyilkosnak készül, de ezek 
az „apróságok” – ha visznek is némi 
bizarr színezetet a nyugodtnak tűnő hét-
köznapokba – önmagukban még nem 
akadályoznák meg Milót abban, hogy 
letelepedjen és új életet kezdjen.

Csakhogy egy faluban gyorsan ter-
jed a pletyka, és hamarosan mindenki 
tudja, hogy kicsoda valójában „A Pék”, 
a békés lakosokról pedig kiderül, hogy 
szinte kivétel nélkül meg akarnak valaki 
öletni. És hogy még tovább bonyolódjon a 
helyzet: Milónak fogalma sincs róla, hogy 
a tortarendelések valójában nem süte-
ményekre, hanem gyilkosságokra vonat-
koznak, újonnan felvett segédje pedig azt 
hiszi, hogy gyilkosságokhoz fog asszisz-
tálni, nem pedig kenyérdagasztáshoz és 
tortadíszítéshez, őt ugyanis éppen eléggé 
leköti az a kihívás, hogy beletanuljon új 
szakmájába, hiszen megérkezésekor még 
egyáltalán nem tud sütni. Amikor aztán 
az egyik kiszemelt áldozat egy véletlen 
baleset következtében hirtelen meghal, 
persze mindenki őt okolja.

Vajon hogyan tudja lemosni magá-
ról egy olyan gyilkosság bűnét, amit el 
sem követett? Hogyan tud elszámolni 
sötét múltjával mit sem sejtő szerelmé-
nek? A válasz, ami talán a film jelmon-
data is lehet-ne: Mindenki megérdemel 
még egy esélyt.

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

THE BAKER (angol vígjáték, 2007, 85 perc)
Rendező és forgatókönyvíró: Gareth Lewis
Szereplők: Damian Lewis (Milo), Kate Ashfield  
(Rhiannon), Michael Gambon (Leo), Nikolaj 
Coster-Waldau (Bjorn)
Pontszám: 8/10

GluteNo
„Nem vagyunk furák. Hősök vagyunk.”

Ezt a mottót képviseli az, a számomra kedves hely, ahová ha úgy 
van, akkor mindig elkanyarodok. Egy reggeliző bár a belvárosban, 
ahol ízletes és házias, csak éppen gluténmentes ételeket kínálnak.  
A város szívében, a Nagy Diófa utcában egy kis helyen bújik meg, 
immáron majdnem két hónapja.

A GluteNo azzal a céllal jött 
létre, hogy lehetőséget nyújtson 
lisztérzékeny embereknek arra, 
hogy közel azonos ételeket 
fogyasszanak, mint nem 
intoleráns társaik. Sok ember 
életét megnehezíti, ha le kell 
mondania dolgokról, amiket 
szeret és szívesen csinál. 
Az étkezésre való fokozott 
odafigyelés semmivel sem 
könnyebb. A gluténmentes étkezés a 
tulajdonos szívügye, ahová saját pél-
dáján keresztül sodorta a sors.

A GluteNo alapvetően egy szuper-
hőst jelképez, akinek az a szuperképes-
sége, hogy nem eszik glutént. Ő testesíti 
meg a rengeteg mindennapi hőst, gyere-
keket és felnőtteket egyaránt, hiszen egy 
gyereknek nagyon nehéz nemet monda-
nia, amikor egy szülinapi zsúron habos 
tortával kínálják, vagy amikor a menzán 
nem azt eszi, amit a többiek, hanem az 
otthonról hozott ételhordós ebédet, ami 
persze nagyon finom, de oda kell figyel-

nie, hogy mit tartalmaz; ilyenkor megsza-
kad a szívünk.

A tulajdonos nagy hangsúlyt 
fektet arra, hogy megossza a tudást 
– akár az üzletben, akár online –, 
hogy nemcsak finom ételt ad, de 

nála informálódhatnak is az 
emberek e témában. Több csa-
tornán ajánlja fel a segítséget 

legyen az külföldi vagy a szom-
szédban lakó. Nyíltan promotálja a többi 
gluténmentes helyet, amin sokan meg-
hökkennek, hiszen miért reklámozná a 
konkurenciát, de ő pont ezzel támaszt-
ja alá azt, hogy egyedi. A többi hely 
mást kínál máshogyan, attól nem lesz 
jobb vagy rosszabb, ha segít másokon.  
Rengeteg külföldi jár ide, és van közöt-
tük, aki már ilyen rövid idő után is 
törzsvendégnek mondhatja magát.

A kínálatban a szuper csokicsoda, 
a brownie süti mindent visz, amit extra 
finom, helyben, általa készített krémes 
tejszínhabbal turbósít. Ismerek egy srá-
cot, aki csak emiatt jár ide. Másik ked-

venc a banánkenyér, ami olyan omlós 
és ízletes, hogy nem bírod abbahagyni, 
hanem kérsz rá még egy adag lekvárt 
is, hogy ne fogyjon el olyan gyorsan. 
Szendvicsek terén nagy a választék, 
friss zöldségekkel, házi szalámival 
ropogósra sütve kerülnek a tányérodra.  
Palacsintában verhetetlen, amit jó vasta-
gon Nutellázhatsz. Ha alapanyagokról 
van szó, azt nagyon komolyan veszi a 
tulajdonos, így saját meggyőződéséhez 
híven a Nutellát is Németországból ren-
deli, hogy még véletlenül se tartalmazzon 
gluténszármazékokat. Kézműves ször-
pök is várnak rád, amit egy cheesecake 
mellé szívesen fogyasztasz, és mindezt 
a hangulatot a frissen főzött kávé illata 
körbefonja, amit elvitelre is kérhetsz és 
növényi tejjel vagy laktózmentesen is iha-
tod. Folyamatosan újdonságokkal  készül, 
ilyen például a helyben sütött kenyere, de 
nagyon finom a tej- és tojásmentes man-
dulás keksz is.

A kínálat folyamatosan bővül, a 
tulajdonos újít és tesztel, hogy kinek mi 
ízlik. Odafigyel, hogyan érzik magukat 
a vendégei és ezt még megspékeli egy 
nagy adag kedvességgel. Az idejáró 
emberek jól érzik magukat itt, mert ez 
a hely róluk szól, szabadon választhat-
nak és minden nagyon ízletes. Bár nem 
vagyok gluténérzékeny – vagy nem 
tudok róla –, imádok ide betérni.

További részletekért kattintsatok a 
hely Facebook-oldalára az alábbi linken:  
https://www.facebook.com/glutenofood.

Richter Ancsa

Hamlet
„Valami bűzlik Dániában.” vagy „A dán  

udvarban valami rohad”? Bevallom, egé-
szen egy héttel ezelőttig én azt hittem, 
mindenkinek az első megfogalmazás a 
megszokott, de kiderült, hogy vannak, 
akik előbb ismerik meg a Nádasdy-féle 
modern verziót, és csak utóbb találkoz-
nak Arany János klasszikus fordításával. 
Hogy melyik a jobb, a szebb; egyálta-
lán szükséges-e újrafordítani Shakes-
peare drámáit; és ha igen, meddig lehet 
elmenni az időszerűség érdekében, azt 
mindenki döntse el maga a saját ízlése 
szerint. Nekem mindenesetre abszolút 
pozitív csalódás volt az Örkény István 
Színház Hamlet-feldolgozása. Korábban 
már több komédiát láttam a Vígszín-
házban, melyeket szintén újrafordított 
szövegkönyvvel, modern díszletekkel 
állítottak színpadra – némelyikről írtam 

is kritikát a Nyúz-ba – és bár ezekről 
nagyon jó véleménnyel vagyok, nem 
voltam meggyőződve róla, hogy ez a 
„modernizálás” egy tragédia esetében is 
hasonlóan sikeresen működhet.

Úgy tűnik, mégis. A rendkívül 
minimalista díszlet (egy stadion lelátójá-
nak széksora) jó választásnak bizonyult, 
nem vonja el a nézők figyelmét a cselek-
ményről, de sokoldalúan kihasználható. 
(Az előadás egyik érdekessége, hogy 
gyakran, a jelenetben egyébként nem 
szereplő színészek is bent ültek a szín-
padon.) A szinte változatlan színpad-
kép erős koherenciát teremtett, ami vall-
juk be, egy körülbelül háromórás darab 
esetében elengedhetetlen, ugyanakkor 
néhány apró módosítás, újabb kellék 
megjelenése vagy a szereplők mozgása 
megakadályozta, hogy ez az állandó-
ság idővel egyhangúnak, unalmasnak 
hasson. Egyébként a kellékekről, sőt a 

zenei aláfestésről is azt mondhatjuk, 
hogy viszonylag kevés, de jól megválo-
gatott, nagyon kifejező tárgyra, illetve 
dallamra van csak szükség a hatás eléré-
séhez. Ezek után bátran kijelenthetjük, 
hogy az előadás gerincét a színészek 
játéka és maga a szöveg jelenti. (És ez 
nem kis eredmény, hiszen manapság 
a technológia fejlődése gyakran annyi 
lehetőséget ad a rendező kezébe, hogy 
a csodadíszletek, vetítések és trükkök 
között szinte elvész a színdarab.)

A terjedelmi korlátok nem engedik, 
hogy részletesen elemezzem az előadást, 
de ez talán nem is baj. Remélem ugyanis, 
hogy ezen rövid leírás alapján is kedvet 
kaptak közületek néhányan, hogy meg-
nézzék a darabot, nekik pedig nem sze-
retném elrontani a meglepetéseket, ame-
lyeket Bagossy László rendezése tartogat.

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