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Hazai úszóklasszisok sorát vonultatta fel 2015. november 21-én az egyetemi úszóbajnokság,
2015. november 25-én a világ
így egyetemünk hallgatója, a PPK-s Kapás Boglárka is rajtkőre állt a népligeti uszodában.
egyik legrangosabb, legmagaEz a megmérettetés egyedi eseménynek számít a sportágon belül, mivel egy adott versenysabb impakt-faktorral rendelkeszámban profik és lelkes amatőrök egymás mellett tempóznak.
ző biológiai folyóirata, a Current
A különleges versenyfelosztás olykor speciális helyzeteket szül, hiszen több esetben
Biology számolt be címlapon az ELTE
a válogatottak az egyetemi csapat érdekeinek alárendelten az együttes „lyukas”
kutatóinak legújabb eredményeiről.
számaiban állnak rajthoz. Így tett a 400 méter gyorsúszásban is induló Kapás Bogi,
A Speed determines leadership and leadership
aki győztesen került ki a debreceni színekben versengő Risztov Évával vívott párdetermines learning during pigeon flocking
harcból. Világbajnoki bronzérmes hallgatónk így nyilatkozott a hétvége esemécímű publikációt Bíró Dóra és Benjamin
nyeiről: Méterben nem volt sok a reggeli edzés, csupán ötezer, viszont elég intenzíven
Pettit (Oxfordi Egyetem), valamint Vicsek
csináltuk, ezután azért kemény volt elindulni több számban – de a csapatért és a
Tamás egyetemi tanár és Ákos Zsuzsa PhD-hallsuliért mindent.
gató (ELTE Biológiai Fizikai Tanszék, MTA-ELTE
Az összetett elsőséget a Testnevelési Egyetem szerezte meg, míg az
Statisztikus és Biológiai Fizika Kutatócsoport) jegyzi.
eseményt hagyományosan megrendező Budapesti Műszaki és
A kutatócsoport arra kereste a választ, hogy a madárrajok
Gazdagságtudományi Egyetem csapatának esélyük sem volt
esetében a csapat melyik tagja kerül a vezető, azaz a repülési
a korábbi évekhez hasonló győzelemre, mivel legerősebb
irányt meghatározó egyed pozíciójába, és ott hogy teljesít.
pontszerzőjük, Cseh László múlt heti könyöksérülése
A cikkben a kutatógárda a postagalambok hazatalálását
miatt ezúttal nem vállalta az indulást. ELTE-s hallvizsgálta, az adatokat az ELTE-s kutatócsoport saját fejleszgatóink közül Kapás Boglárka mellett pontot
tésű micro GPS-készülékével rögzítették. Az adatok elemzészerzett még Kogán Ferenc, Mezei Sándor,
séből kiderült, hogyan születik a döntés a repülő rajban.
Molnár Bence, és a 10x50 méteres intézA kutatók a világon elsőként fedeztek fel összefüggést az
ményi váltó is, így a nap végén az
Bizalom és komegyedül hazainduló madarak sebessége és navigációs
ELTE 28 pontjával a 7. helyen végmunikáció
képessége között. A gyorsabban szállni tudó madarak
zett az idei úszó MEFOB-on.
2015. december 3-án
tipikusan a raj frontvonalában haladnak, és a többiek
forrás: http://www.elte.hu
követési hajlama eredményeként egyúttal vezető
Olivier Mascaro, a
CEU Kognitív Tudomáhelyzetbe is kerülnek. A vezető hely következA Kabinetiroda karácsonyok Tanszékének kutatója
ménye az is, hogy többnyire ezek a galambok
nyi adománygyűjtése
hozzák meg a repülési irányra vonatkozó döntart angol nyelvű előadást
A Rektori Kabinet KabinetThe Power and Limits of Young
téseket. A kutatócsoport legfontosabb következtetése szerint – amelyet a kísérletsorozat
irodája karácsonyi adományHumans’ Smart Trust (A gyerekek
gyűjtést szervez rászoruló gyermeokos bizalmának ereje és korlátai) címelején és végén végzett egyedüli reptetékek számára. Elsősorban a Pest megyei
mel. Az est házigazdája Király Ildisek adatai is igazoltak – a pusztán gyorsaságuk miatt vezető helyzetbe került
intézményeknek/alapítványoknak szeretkó tanszékvezető egyetemi docens.
Az előadás a bizalom és kommugalambok megtanultak jobban tájénének segíteni, különös tekintettel a Monori
kozódni, mint a csapat többi tagja.
Gyermekotthonra és a Down Alapítvány Gonnikáció kapcsolatára és sajátos
dozóházára. Arra buzdítják az egyetem hallgatóit
viszonyára fókuszál.
A csapat működése során egy, a
és dolgozóit, hogy segítsenek: mikuláscsomagokkal és
tájékozódással össze nem függő tulajdonság – a repülési seapró ajándékokkal illetve ruhákkal szeretnék meglepni a
Időpont: 2015. december 3. 11:00
Helyszín: ELTE PPK
besség – kiváltotta egy mágyerekeket. A szervezők önkéntesek jelentkezését is várják,
sik, immár kognitív tulajakik a csomagok összepakolásában és a beérkezett adományok
Révész Géza-terem (1064
donság – a navigációs
szétválogatásában segítenek.
Budapest, Izabella utca
képesség – javulását.
46. 301.)
A karácsonyi adományok közé szánt ruhákat, ajándéktárgyakat 2015. december 20-ig várják a Rektori Kabinetirodába.
forrás:
forrás:
forrás: http://www.elte.hu
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Idozavarban
A legtöbb egyetemista eljut tanulmányai során addig
a pontig, amikor úgy érzi, egyszerűen kevés az ideje.
A vizsgaidőszak közeledtével ezek a pillanatok a legtöbb
esetben sokszorozódnak, ilyenkor úgy érezzük, a nap 24
órája egyszerűen nem elég arra, hogy minden feladatunkat
elvégezzünk, meg persze együnk, aludjunk, és előfordul –
nagyritkán – hogy kikapcsolódni is szeretnénk.
Persze általában ilyenkor az a megoldás, hogy prioritási sorrendet állítunk fel, és a fontosabb feladatokat
végezzük el először, aztán amire nem marad idő, azt
majd legközelebb bepótoljuk. Azt persze embere válogatja, hogy kinél mi kerül a lista végére.
Van, aki ilyenkor veszít a súlyából, mert nem (vagy nagyon rendszertelenül)
eszik. Vannak, akiknek elkezdenek romlani a jegyeik, ami nem célravezető, hiszen
egy bizonyos szint után már komolyan meggátolják abbéli törekvésüket, hogy
diplomát szerezhessenek. És persze vannak az eredményesebb hallgatók, akik
a) könnyen elsajátítják a tananyagot, így nem szembesülnek ezzel a problémával,
b) nem a tanulásról, hanem a társasági életről, szórakozásról mondanak le.
Hogy melyik csoportban vannak többen, arról persze lehet vitatkozni, de persze nincs értelme, és ez a kis írás sem erről szeretne szólni (vagyis igazából nem
tudom, mit szeretne, de én nem ezt szeretném). Én egy picit szeretnék elmélkedni
alternatív megoldásokon, ami persze majd elkanyarodik más irányba. Ez egy
nagyobb projekt lesz terveim szerint, szóval akit érdekel a téma, annak érdemes
lesz elolvasnia a következő két nadrágszelet is.
Szóval a megoldásokról: egyszer elgondolkoztam azon, hogy úgy fogok
dönteni, számomra holnaptól egy nap 30 órából áll. Miért ne? Sokkal több időm
jutna a különböző feladatokra. A dolog hátránya abban csúcsosodik ki (és ezért
vetettem el végül az ötletet), mert valószínűleg egy héttel később már nagyon
furcsán néznének rám az emberek, amikor nem lehetne meggyőzni, hogy már
hétfő van, mert szerintem vasárnap...
Hogy valami hasznosat is mondjak így a végére: rengeteg könyv és előadás foglalkozik a témával, így aki ezzel a problémával küzd, több forrásból is kaphat tanácsot.
Az is sokat segít egyébként, ha összeírjuk, milyen feladataink vannak, mert így már
sokkal szisztematikusabban foghatunk neki a megoldásnak. A régi vágásúaknak ott
a határidőnapló, aki viszont kipróbálna valami újat, az kattintson rá bátran a trello.com
projektmenedzsment-oldalra, amely applikációként is letölthető a telefonunkra, így
bárhonnan, bármikor elérhetjük. Érdemes kipróbálni!
Saáry Ákos
főszerkesztő
foszerkeszto@ttkhok.elte.hu

Csatlakozz a szerkesztőséghez! (Semmilyen előképzettség nem szükséges.) Jelentkezz e-mailben,
vagy keress meg fogadóidőmben (kedd 12:15–13:45, Déli Hali), hogy megbeszélhessük a részleteket!
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A főszerkesztő nadrágszéle

LI. félévfolyam, XI. szám.

Kiadja az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány. Felelős kiadó: Hoksza Zsolt, a TTK HÖK elnöke. Főszerkesztő: Saáry Ákos.
Vezetőszerkesztő: Saáry Ákos. Tördelőszerkesztő: László Lívia. Olvasószerkesztők: Medveczky Zsófia, Richter Anikó.
Rovatvezetők: Boldizsár Célia (English Words), Ferenc Kata (Tudósítás), Fetter Dávid (Belszíni fejtés), Resch Bori (Sorozatlövő),
Schimek Éva (TTT), Székely Gellért (Sport), Tóth Teodóra (Kritika).
Címlap: Poósz Patrik (ELTE Online). Hátlap: Saáry Ákos (Fényképek: Poósz Patrik – ELTE Online).
Honlap: http://nyuz.elte.hu. ISSUU: http://www.issuu.com/tetekas_nyuz. Facebook: http://www.facebook.com/tetekasnyuz.
Telefon: 372-2654, lapzárta után 30/806-3000. Fax: 372-2654. Lapzárta: péntek 13:00.
Készült a DEMAX Művek nyomdában 1000 példányban.
A Nyúz a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sajtó Egyesület tagja.
A főszerkesztő elérhetőségei: foszerkeszto@ttkhok.elte.hu; személyesen fogadóidőben (kedd 12:15–13:45), Déli Hali (00.732).

TétékásNyúz

4

Hallgatói közélet
Rendezvények és Alapszabály
Interjú Hoksza Zsolttal
Elég sok idő telt el legutóbbi interjúnk óta, amit a TTK HÖK
elnökével, Hoksza Zsolttal készítettünk. Az azóta eltelt időről, valamint az igen aktuálisnak mondható Gólyabálról és az Alapszabálymódosításról kérdeztük most.
Kezdjük egy aktualitással: milyennek
láttad a Gólyabált?
Célszerű több nézőpontból is
értékelni a rendezvényt. Előszöris,
mint a bálon résztvevő hallgató,
pozitívan tudok nyilatkozni róla.
Azt hiszem, az előkészületek és a
szervezők sokszor kiemelkedő erőfeszítései meghozták a várt eredményeket: igazán bámulatos atmoszférát sikerült varázsolni péntek estére,
és a hangulatra sem lehetett igazán
panasz. Bár az operatív szervezésben nem vettem részt, de mint a
rendezvény megrendelője figyelemmel kísértem a szervezési folyamatokat, és a koncepcionális kérdések
eldöntése is sok esetben rám hárult.
Akadtak kisebb technikai hibák,
de nehezen tudok elképzelni olyan
nagyobb szabású rendezvényt, ahol
minden az előzetes elképzeléseknek megfelelően zajlik. Szerencsére
ezek a felmerülő nehézségek nem
okoztak nagyobb problémát, sok
esetben nem is voltak észlelhetőek.
Mindazonáltal le kell majd vonni a szükséges következtetéseket.
Végezetül magát a szervezési konstrukciót is értékelném pár szóban.
Miután a tavalyi évben hol ilyen,
hol olyan indokokkal, de elmaradt
a Gólyabál, semmiképpen sem szerettük volna megkockáztatni, hogy
ez idén megismétlődjön. A gólyatáborok szervezési konstrukciója nem
váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Az Egyetem vezetése nyitott volt
más megoldási javaslatokra is, így az
ő hozzájárulásuk nélkül nem kerülhetett volna sor arra, hogy közel
három év után ismét Lágymányos
adjon helyet a Gyógypedagógiai és
Természettudományi Kar báljának
helyszínéül. A helyzetet könnyítette
ugyan ez a partneri viszony, azonban a körülmények gyakran látszottak összeesküdni ellenünk. Például
miután nagy nehezen megegyeztünk
a Gólyabál végleges időpontjában,
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kiderült, hogy ugyanazon a napon
az EIT Digital nemzetközi programjának diplomaosztója is a Gömb
Aulában kap helyet. Talán mondanom sem kell, hogy ez igen komoly
kihívás elé állította a szervezőket.
Lehetne még sorolni a hasonló váratlan eseményeket, de a jelek arra utalnak, hogy eredményesen hárítottuk
el az elénk gördülő akadályokat és
egy sikeres rendezvényt tudhatunk
magunk mögött. Ezúton is köszönöm mindazoknak, akik tevékenyen
hozzájárultak ehhez és akik nélkül
ennek a kérdésnek nem lenne sok
relevanciája.
Mi a véleményed a rendezvényről a
Gólyahajón történtek fényében?
A Gólyahajó értékeléséről is hos�szan lehetne értekezni, de talán most
nem cél ebben a témában mélyen
elmerülni. Maradjunk annyiban, hogy
a szervezőknek nem véletlenül kellett
több fórumon is elnézést kérni például
az ominózus ruhatár miatt, aminek
katasztrofális voltát a minőségbiztosítási kérdőívek is megerősítették.
Nehéz lenne megmondani, hogy miért
alakult úgy, ahogy, mert több tényező
is volt, ami kikövezte az idáig vezető
utat, és amikre nem tudtak a szervezők megfelelően reagálni. Az esemény
értékelésére egy választmányi ülésen
is sort kerítettünk, illetve hosszas levelezés folyt róla a képviselők közreműködésével, ugyanis – ezzel magam
is egyet tudok érteni – elfogadhatatlan helyzet állt elő a Gólyahajón.
Annyit biztosan kijelenthetünk: sikerült elkerülnünk, hogy ugyanazokat
a hibákat újra megismételjük.
Evezzünk más vizekre. Az újságban
van egy rövid cikk az Alapszabály-módosításról. Hozzáfűznél ehhez pár gondolatot?
Alapvetően két különböző típusú módosítási javaslat merült fel.
Ezek egyik fele technikai jellegű, amelyek lényeges tartalmi változásokat

Hallgatói közélet
nem hoznak magukkal. A tavasszal
elfogadott új Alapszabályban sajnos
helyet kapott néhány nehezen kezelhető rendelkezés is. Számos fejtörést okozott például az Ellenőrző Bizottságnak,
hogy a tisztségviselők visszahívását
célzó indítványt az Alapszabályunk
különböző részei más-más támogatottsági arányoknál könyvelik el sikeresnek. A hasonló jellegű hibákat szükséges minél előbb kiküszöbölni. Másfelől
én már betöltöm ezt a tisztséget egy
ideje és látok hiányosságokat, amiknek egy része a szervezeti struktúra
jellegéből adódik. Időről-időre célszerű
egy belső önvizsgálatot tartani, megnézni, hova és hogyan akarunk eljutni,
ehhez viszont le kell fektetni azokat az
elveket és irányokat, amelyek mentén
haladni akarunk. Miután kijelöltük a
célokat, meg kell találni a hatékony
szervezeti struktúráti. Ez nem napok
alatt történik, hanem egy hosszabb
távú folyamat, ami mindenképpen fontos, és ha nem most, de a tavaszi félév
elején napirenden kell, hogy legyenek
ezek a kérdések is.
Végezetül egy általánosnak mondható
kérdés: fél év eltelte után, milyen elnöknek
lenni?
Erre a kérdésre még most is nehezen tudok érdemlegesen válaszolni.
Viszonylag nehéz lenne röviden
összefoglalnom, hogyan is telnek a
napjaim. Érdemes azonban áttekinteni, hisz egy külső szemlélő talán nem
annyira látja, mivel is jár ez a pozíció
és ennek hiányában megmarad valami belső misztikumnak. Általánosan
igaz az, hogy sok időt vesz igénybe – ami számomra különösen megterhelő –, hisz a tanulás mellett még
az élet számos színterén igyekszem
helytállni. A rendszeresen megtartott ülések csak egy részét jelentik
az elnöki teendőknek, emellett ezekre az ülésekre készülni is célszerű,
illetve ha bármi probléma adódik –
mindegy mikor –, akkor reagálni kell.
Persze ne csak negatívumokról essen
szó. Továbbra is úgy érzem, hogy
nagy megtiszteltetés és felelősség
hallgatótársaimat képviselni bármilyen fórumon és ezek fényében még
mindig bátran tudom kijelenteni,
hogy a nehézségek, valamint az átvirrasztott éjszakák ellenére is érdemes
ezt csinálni.
Saáry Ákos
saary.akos@nyuz.elte.hu

Stabil alap 25 éve
ELTE TTK Hallgatói Alapítvány évforduló
Az Alapítvány alapító okirata 1990. november 20-ai keltezésű, így
ha lehet ilyet mondani egy civil szervezetnél, akkor most ünnepeltük a 25. születésnapunkat. Ezzel útjára indítottuk ünnepi évünket,
amely során számos újítást szeretnénk bevezetni.

Az elmúlt 25 év
Az Alapítványt a rendszerváltás
utáni TTK-s hallgatói mozgalom hozta
létre. Ez meghatározza a mai napig
a működésünket, hiszen az alapítói
jogokat (az alapítvány céljainak és
szabályzatainak meghatározása, az
alapítvány kuratóriumának és felügyelő bizottságának megválasztása)
az ELTE TTK Hallgatói Önkormányzat gyakorolja jelenleg is. Ezért a két
szervezet élete nem választható el
egymástól, hiszen a céljaink is azonosak: a mindenkori TTK-s (és ELTE-s)
hallgatók életének javítása a lehető
legtöbb területen.
Az elmúlt években számtalan
dologgal foglalkozott az Alapítvány,
ezeknek a felsorolásától eltekintünk.
A jelenlegi súlypontok és irányvonal
2012-ben alakultak ki, amikor számos
reformot vezettünk be és új irányokat
határoztunk meg. Ezek közül talán a
legfontosabbak a hallgatói szolgáltatások erősítése, a támogatási intenzitás
növelése és az önkéntesekre épített
működési struktúra.
Számos alkalmazott fordult meg
nálunk az elmúlt negyed évszázadban, jelenleg ugyanakkor mindös�sze két munkatársunk van, illetve
néhány oktatónk, akik az érettségi
előkészítők oktatásával foglalkoznak. Minden más tevékenységet,
ide értve az Alapítvány vezetését is,
önkéntesek látják el.

#alap25 #megújulás
Az ünnepi évben célunk az előbb
említett irányvonal továbbfejlesztése, illetve ezek mentén a gyökerekhez
való erősebb visszatérés. Ezutóbbi
alatt egyrészt a mozgalmi jelleget
értjük, hiszen jó lenne még tovább
növelni az önkéntesek bevonását,
mivel szeretnénk, ha még inkább
helyet kapnának az alulról szerveződő hallgatói igények. Ebben számos
eredményt értünk el az elmúlt években is. A másik fontos terület, hogy

szeretnénk sokkal szorosabbra fűzni a viszonyunkat az ELTE-vel és az
ELTE TTK-val. Erre számos jó példa
van az elmúlt fél évből, de valójában
a legfontosabb területeken jelenleg
zajlik az együttműködés kidolgozása.
A november 20-a óta eltelt egy hétben megszerveztük az elmúlt évek
első olyan rendezvényét, amit az
ELTE megrendelésére teljesítettünk,
ez a Bárczi-TTK Gólyabál volt. A jövőben szeretnénk sokkal több területen
ilyen jellegű projekteket véghezvinni.
Az együttműködést a rendezvényeken kívül számos területre kívánjuk
kiterjeszteni, ennek kapcsán párbeszédet kezdeményeztünk az egyetem
vezetésével. Ide tartoznak a hallgatói
szolgáltatások és az Egyetem, illetve a
Kar népszerűsítése.
A születésnap egyik fontos, szimbolikus eleme az Alapítvány arculatának megújítása volt. Új logót választottunk, amivel szerettük volna jobban
kifejezni azt, hogy szerintünk mi is ez
az Alapítvány. Az arculat az eddigivel
szemben újra a kéket, a Kar arculatának színét veszi alapul. Az új logónk
ezen felül szeretné azt is kifejezni, hogy
mi a Lágymányosi Campus életének
szerves részeként kívánunk tevékenykedni, ezért választottunk egy olyan
szimbólumot, ami a Déli Tömb bejáratát idézi. Reméljük tetszik az új logó és
nektek is azt sugallja, amit szerintünk
az Alapítvány jelent. A „stabil alap 25
éve” ünnepi szlogen pedig szeretné azt
kifejezni, hogy az Egyetem változik, de
az Alapítvány a mindenkori TTK-s hall-

gatóknak köszönhetően stabil tud lenni,
még ha a súlypontok változnak is.

A hallgatók és az egyetem
alapítványa
Ezúton is szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy mindenkit bíztassunk, keressen minket ötleteivel,
kérdéseivel, hogy hogyan is tudnánk
kényelmesebbé, jobbá tenni az ELTE-s
közösség (hallgatók és oktatók) mindennapjait.
A fénymásoló – és szakdolgozatkötő „szalonunk” szolgáltatásainak
bővítésére már van pár ötletünk, de
örülnénk, ha minél többen megosztanák a véleményüket, hogy mi az, ami
még hiányzik a kampuszról.
Tevékenységünk akkor válhat
igazán az egyetemi közösség javára,
ha mind projektjeinkben, mind az alapítvány stratégiai kérdéseinek kidolgozásában a lehető legtöbb egyetemi
önkéntes vesz részt. Ezért arra is biztatunk mindenkit, hogy csatlakozzon
az Alapítvány csapatához, akármelyik
területen, akár a megvalósítás, akár a
döntéshozás szintjén. Az Alapítvány
jelenlegi vezetőiként egy jó ideje már
fontos célnak látjuk azt, hogy a vezetőség szintjén is megtörténjen a generációváltás, ezért mind az elnöki, mind
a titkári tisztségre keressük utódunkat,
miután idén szeptembertől már egyikünk sem TTK-s hallgató. Ezzel kapcsolatban is keressetek minket bátran
vagy az alapító TTK HÖK bármelyik
képviselőjét, tisztségviselőjét.
Meggyőződésünk, hogy az Alapítvány az, amivé együtt tesszük. Gyertek
és segítsetek, hogy ez minden TTK-s
(és akár minden ELTE-s) alapítványa
lehessen. A http://facebook.com/eltettkha
oldal kedvelésével pedig folyamatosan
értesülhettek a friss hírekről.
Dukán András Ferenc
kuratóriumi elnök
ELTE TTK Hallgatói Alapítvány
elnok@alapitvany.elte.hu
+3630/561-3913
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Hallgatói közélet
Te kellesz a mentorrendszernek!
Bemutatkozik a mentorkoordinátor
Szívesen kipróbálnád magad szakos mentorként? Része lennél
egy kedves, bulis társaságnak? Szeretnél aktívabb tagja lenni a
szakterületednek és a TTK-nak, de nem tudod, hogyan vágj bele?
Ha bármelyik kérdésre igen a válasz, jelentkezz a következő félévben induló mentorképzésre! Nem fogod megbánni!
Égerházi Bálint vagyok, másodéves földtudomány szakos hallgató
és mentor, újonnan megválasztott
mentorkoordinátor. Az én feladatom a kari mentorrendszer alakítása,
irányítása, valamint az, hogy a jövő
évtől az egyetemre érkező elsőévesek megfelelő beilleszkedési alapot
kapjanak. Biztosan te is részesültél
már mentorálásban, és megerősítesz
abban, hogy nagy segítséget jelentett a beilleszkedésben, a Neptun és
egyéb felületek kezelésének elsajátításában, az egyetemi bürokrácia
áttörésében, a tanulmányaid megkezdésében és nem utolsó sorban egy
új ismeretségi kör kialakításában.
A folyamat következő lépcsőfoka
lehet, te magad is mentornak jelentkezel! Ehhez egy kicsit részletesebben bemutatom a mentorságot és a
mentorképzést.
Miért legyek mentor? Jelenleg
mentor is vagyok, így tapasztalatból írom az alábbiakat. Szerintem a
kellő motiváció benned is ott van:
úgy gondolod, jó mentoraid voltak
és te is tudnád ilyen jól csinálni,
vagy úgy gondolod nem részesültél
kellő mentorálásban, de egy csapat
elsőévesnek bármikor szívből tudnál segíteni az egyetemi ügyekkel
kapcsolatban. Netán szeretnél új
emberekkel megismerkedni, új kapcsolatokat kialakítani. A mentorképzés alatt olyan egyetemi léthez szükséges tudnivalókat sajátíthatsz el,
amiknek te magad is hasznát veheted tanulmányaid során. Emlékezetes képzési programokon vehetsz
részt, úgymint a mentorkirándulás,
mentorhétvége és a mentortábor.
Ezek alatt egy jól összeszokott, szakos baráti csapat kovácsolódik össze,
valamint lehetőséged nyílik, hogy a
többi TTK-s szakterület hallgatóival
is megismerkedj. A gólyatábor ideje
alatt pedig ez a baráti csapat kibővül
a saját „gólyáiddal”. Sorolhatnám
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még a mentorléttel járó hasznos és
élvezetes dolgokat, de az a legegyszerűbb, ha magad tapasztalod meg
jövő félévtől ezt a kiváltságot.
Jó, de mit csinál egy mentor?
A mentorképzés körülbelül 3 hónapos, februárban induló felkészítés,
amely során megismerkedsz az
egyetem tanulmányi infrastruktúrájával, ösztöndíj lehetőségeivel, a
Hallgatói Önkormányzat
működésével, kollégiumokkal, rendszeresen megrendezett
bulikkal, rendezvényekkel, sportlehetőségekkel.
A képzés elején
– a felkészítést
követően – lesz
egy írásbeli teszt,
ahol az ezekkel
kapcsolatos kérdésekre kell válaszolnod,
majd szakterületenként
egy szóbeli „vizsga” is, ahol
pedig a rátermettségedet mérjük fel.
Ha sikeresen teljesíted ezeket az elvárásokat, ezzel a tudással felvértezve
igazgathatod majd el első félévben a
gólyákat, jövő szeptembertől. Tavas�szal és a nyár folyamán részt vehetsz
még 1-2 csapatépítő programon, mint
pl. a már említett mentortábor, ahol
nagy mulatozások közepette megtanulhatod a csapatépítés csínját-bínját, hogy a gólyatáborban az egymást
először látó elsőévesekből egy összetartó, bulis csapatot kovácsolj majd.
Fú! Teszt meg szóbeli vizsga?
Félnem kell? Dehogyis! Csupán azt
mérjük fel, hogy képes vagy-e a
gólyák problémáin segíteni, kérdéseikre jól válaszolni, valamint, hogy
tudod-e mikor mi a teendő. Aki rendesen részt vesz a képzésben, annak
nincs félnivalója.
Akkor te tulajdonképpen mit is
csinálsz? Mint mentorkoordinátor,

Hallgatói közélet
én vagyok az összekötő kapocs a
szakterületek között; a mentorrendszer irányítója, a HÖK kinevezett
felelőseként. Legfontosabb feladataim között a megfelelő képzés lebonyolítása, kompetens mentorok képzése, mentorprogramok megszervezése és igényes kivitelezése szerepel.
Szeretném, ha a mentorrendszer továbbra is minőségi képzést
b izt osít ana, k özvet len ka pc so latépítési lehetőséget teremtene,
és hallgatói érdeket képviselne,
ezekkel öregbítve a kar és az egyetem hírnevét. Az elkövetkezendő
hónapokban ezen fogok dolgozni.
A mentorrendszerrel én is szeretnék
hozzájárulni az egyetemi közélet jobbá tételéhez és ahhoz, hogy a TTK-s
gólyatáborok továbbra is felejthetetlen élményt nyújtsanak.
Ez nem megy a tanulás rovására? Abszolút nem, sőt.
Lehet, hogy olyan szaktársaddal ismerkedsz
meg, aki tud segíteni valamelyik felvett kurzusodban.
De a mentorság
egyébként sem
vesz el sokat a
szabadidődből,
hisz haszontalanabb dolgokkal is
el lehet tölteni az időt
tanulás helyett, mint
az aktív közéleti tagság.
Azt sem győzöm hangsúlyozni,
hogy csak olyan dolgokat tanulsz a
képzés folyamán, amit saját magad is
hasznosíthatsz tanulmányaid mellett
(ösztöndíjak, vizsgarendszer, jogok
és kötelességek, kollégiumi ügyek,
kommunikációs készség fejlesztése,
stb.). A mentorrendszerbe fektetett
idő nem elvesztegetett idő! Ha csak
ez a kétely gyötör, ne vessen vissza a
jelentkezéstől!
Ne hezitálj, jelentkezz és szólj a
szaktársaknak is! Várhatóan a téli
vizsgaidőszak végén indul a jelentkezés, remélem, hogy találkozunk.
Ha további kérdéseid támadtak,
vagy szeretnél mentor lenni, de valami miatt még nem vagy biztos a dolgodban, keress bátran. Igyekszem
válaszolni majd minden kérdésre.
Az erő legyen veled!
Égerházi Bálint
mentorkoordinátor
mentorkord@ttkhok.elte.hu

Dolgozik a HÖK
Alapszabályt módosítunk
Mint minden szervezetnek, az ELTE TTK HÖK-nek is megvannak a
maga keretei. Ezeket a kereteket pedig – a nemzeti felsőoktatási törvényen kívül – leginkább az Alapszabályban lefektetett elvek határozzák
meg, hiszen ebben szerepel minden, ami a működésünket szabályozza.
Az Alapszabályt legutóbb márciusban kellett megváltoztatnunk
azért, hogy illeszkedjen az ELTE HÖK
által elfogadotthoz. Akkor ez a munka viszonylag sietős volt, hiszen nem
akartunk az egész egyetemi Önkormányzattal szembemenő keretekkel
működni. Ennek viszont az lett a következménye, hogy az éjszakába nyúló
szerkesztés közben, a lankadó figyelem
miatt több hiba is bennmaradt. Ezek a
hibák alapvetően három fajtába sorolhatók: a leírtak fogalmazási vagy központozási hibái, felesleges/redundáns
részek bennhagyása, illetve tartalmi
hibák. Azt hiszem, könnyen belátható, hogy az első két kategória hibáival
együtt lehet élni, azonban a harmadik
rengeteg problémalehetőséget vet fel.
Sajnos egy ilyen probléma elő is került,

Fizikus színház
Minden félévben egyszer a Magyar
Fizikushallgatók Egyesülete ELTE Helyi
Bizottsága (Röviden: Mafihe EHB)
szervez egy közös színházlátogatást az
ELTE-re járó fizikushallgatóknak valamelyik budapesti színházba. Az EHB
egyik elnökségi tagja – általában a programfelelős –, keres egy olyan előadást,
ami érdekelheti a hallgatóságot, majd
meghirdetjük az eseményt. A szervezés lényegében annyit tesz, hogy összegyűjtjük a jegyárakat, egyben megves�szük, majd az előadásra pedig közösen
megyünk. Mivel az ELTE-n kulturális
ösztöndíjat lehet pályázni, így csoportos
pályázatot nyújtunk be, hogy a résztvevők a jegyár felét visszakaphassák.
A mostani félév különleges volt
abból a szempontból, hogy idén nem
egy, hanem két Fizikus Színházat is
szerveztünk, szorosan egymás után
novemberben, mindkettőt a Vígszínházba. Az első előadás, amit megnéztünk, a Padlás volt, amit bizonyára a
legtöbben ismernek. Én eddig nem
ismertem, így nem is tudtam, hogy mit

ami az elmúlt időszakban jelentősen
megnehezítette az Önkormányzat napi
szintű működését.
Így a képviselők közösen úgy döntöttek, itt az ideje korrigálni a hibákat. Pár lelkes tagunk nekilátott, hogy
alaposan átnézze az egész Alapszabályt, felkutatva a benne lévő hibákat.
Miközben gyűjtögettük az átszerkesztendő sorokat, több helyen felmerült,
hogy az Alapszabály néhány része teljes átírásra és átszerkesztésre szorul.
Ennek az az oka, hogy működésünk

várjak tőle, úgyhogy levett a lábamról. Szerintem minden tökéletes volt
a darabban, nekem nagyon tetszett.
Aki nem ismerné a darabot: ez egy
musical, ami 4 kóbor szellemről szól,
akik padlásról padlásra járva keresik
a csodálatos Révészt, aki elvinné őket
az emlékek csillagára. Mindannyian
ismert mesék szereplői, akiket csak úgy
elfelejtettek: a Herceg, aki nem csókolta
meg Csipkerózsikát, a Lámpás, aki a
nyolcadik törpe volt, illetve Kölyök
és Meglökő a néma hóhér szellemei.
Így vetődnek el erre a padlásra is, ahol
különleges emberekkel találkoznak.
A padláson dolgozik Rádiós, akinek
számítógépe még énekelni is tud. Ide
jár fel Mamóka, a nagymama, aki unokájának fogadja a szellemeket, illetve
a kedves Süni is, aki a Zeneakadémia
hallgatója. Természetesen senki sem
maradhat ki a kalamajkákból, hiszen
Témüller úrnak, a házmesternek nem
tetszik semmi, ami szabálytalan. Végül
egy betörő, sőt még a rendőrség is
bekerül a képbe.
Szervezés tekintetében is minden
rendben volt, az előadás előtt félórával

közben is adódnak olyan helyzetek,
amikben egyértelműen kiderül, hogy
mi az, ami kevésbé életképes, illetve
amit korrigálni kell. Ezekből az ötletekből javaslatok születtek, melyeket
összegyűjtöttünk és két Küldöttgyűlésen keresztül tárgyaltunk.
A javaslatok között szerepelt például az Önkormányzat tisztségviselőinek, s az őket segítő csoportoknak
az átstruktúrálása, annak érdekében,
hogy a mindennapos munka gördülékenyebb legyen, s könnyebb legyen
elérni a hallgatókat. Némely kérdés
hosszabb vitát szült, de ezek abszolút
konstruktívnak bizonyultak, s végül
sikerült minden kérdésben közös nevezőre jutnunk. Az általunk elfogadott,
módosított Alapszabály most a Kari
Tanács elé kerül, s amennyiben ők is
elfogadják, a Szenátus fogja tárgyalni.
Ha ott is pozitív fogadtatásban részesül, nemsokára már ezek az új keretek
fogják meghatározni munkánkat – mi
pedig csak remélni tudjuk, hogy általuk még hatékonyabban tudunk majd
segíteni nektek, hiszen ne feledjétek:
értetek dolgozunk!
Török Mátyás
kommunikációs elnökhelyettes
kommeh@ttkhok.elte.hu
összegyűlt mindenki a színház előtt, és
együtt mehettünk be.
A másik előadás, amit megnéztek
a fizikusok, a Mester és Margarita volt.
Sajnos ezt az előadást én kihagytam,
mivel zh-m volt, de akik megnézték,
azoknak tetszett. A szervezés itt is
rendben volt.
A másik szempont, ami miatt
különleges volt a mostani program,
hogy most nem csak egyetemünk fizikushallgatói, de bölcsészünk és kémiásunk is volt, sőt voltak hallgatók a
BME-ről és más egyetemről is. Természetesen a programjainkon mindenkit szívesen látunk, de előnyben
részesítjük a szaktársainkat; azonban
mint például most is, tudtunk még
plusz jegyeket foglalni a meglévőkön
felül, így senki sem maradt ki a kulturális élményből.
A tanév további részében is
együtt dolgozik az EHB a TTK HÖKkel. Remélem a jövőben is tudunk
szervezni hasonló programokat hallgatótársaink számára.
Kovács Gábor
Mafihe EHB programfelelős
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Gólyabál

Gólyabál

Gólyabál Lágymányoson
Kék Duna és Halál a májra
Bárrá vált az alagsor, táncparketté a Harmónia terem és a Gömb
Aula. Lányok igazgatják hófehér estélyeiket, fiúk sétálnak pingvinben,
olyan egyenes háttal, amit az egyetemen csak ritkán látni. Szervezők
rohangálnak fel-alá, walkie talkie-ból szól a sistergő utasítás.
A gólyák egyik legnagyobb és
kétségtelenül legszebb eseménye a
Gólyabál. A TTK és a Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Kar hallgatói közösen ünnepelték meg az első félévüket.
A nívós rendezvénynek a Lágymányosi Campus Északi épülete adott helyet.
„Október 12-e óta próbálunk. Először
heti kétszer két órás próbáink voltak, de
aztán lecsökkentettük egyre, mert a koreográfiát már megtanultuk, és csak gyakorolni kellett. A próbák kifejezetten jó hangulatban teltek, megismerkedtünk egymással,
és most együtt izgulunk a fellépés miatt!”
– meséli két tétékás lány.
Miközben a galériáról lelógatott,
damilra fűzött lufikat navigálja az egyik
szervező, l pár szót tudtam vele váltani:
„Nyár óta szervezzük, a gólyatáboros
megbeszélésen választottuk ki a főszervezőt a HÖK tagjai közül. Piros, kék és
fehér színekkel díszítünk mindent, a Bárczi pirosával és a TTK türkizkékének egy
kicsit mélyebb kék változatával.”
Mi vesz rá egy fiút arra, hogy táncoljon a Gólyabálon? – kérdeztem két arra
járó sráctól. Szinte gondolkozás nélkül
érkezett a válasz: „Egy szép lány.”
Elhaladtomban kiszűrődött,
amint az ELTE vonóskara gyakorolja a Yann Tiersen L'autre Valse
D'Amelie-ját a biztonsági őrök védte
hátsó termek egyikében. Beléptem a
vonókkal, kottatartókkal és tokokkal
elárasztott helyiségbe.
„Egy hónapja jöttünk haza egy kínai
turnéról. Az ELTE zenekarából kb. harminc, az énekkarából további negyven tag
utazott Pekingbe és Sanghajba. Hatalmas
élmény volt!” – meséli mosolyogva az
egyik csellista lány. Az ő feladatuk volt
a koreografált keringő után játszani a
talpalávalót. Mindenki hangol, majd az
egyik brácsás elkezdi húzni a darabot.
Csatlakozik hozzá egy második. Majd
bekapcsolódik a csellista, és hamarosan már kilenc vonó táncol, egyre erősödő hangjuk betölti az apró termet.
„Most tényleg próbálunk?” – kérdezi
egy fiatal, nyurga brácsás. Jó hangulat
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uralkodik, a tempóváltáson kialakult
nézeteltéréseket gyorsan kezelik, a lassú tempó miatt elégedetlenkedő hegedűs srác hamarosan újra mosolyogva
húzza. Mindeközben a sörpadokon
gyűlnek a nézők.
Aztán elkezdődik.
A megnyitón a Bárczi és a TTK
HÖK elnökei (Márkus Mariann és
Hoksza Zsolt), valamint a két kar
dékánhelyettesei: Dr. Jordán Tibor
(TTK; általános, tudományos és
egyetemközi ügyek) és Győriné Dr.
Stefanik Krisztina (Bárczi; tudományos és nemzetközi ügyek) mondtak
beszédet. A nézőket ez sem riasztotta
el, a földszintről és a galériáról is sokan
figyelték az eseményeket. A beszédeket a tánc követte. Először a mentorok
köszöntötték modern tánccal a gólyákat, amit Ignácz Bernadett tanított be.
Aztán teljesen átlényegült a Harmónia terem. Fehér szoknyák siklottak, a
táncosok sűrűsödtek, majd ritkultak a
zene ütemére: fehér-fekete párba állt,
majd elvált egymástól. Kialakult egy
kör, majd több kisebb kör, és aztán
egészen kicsi, kétszemélyes körök
maradtak. Végül kezek emelkedtek a
magasba és tapsban tört ki a közönség.

A színfalak mögé lassan minden
fellépő megérkezik – legalábbis az est
első feléből. A Harmónia terem első
vendégével, a tavalyi évben Nagy-színpad győztes Mary PopKids tagjaival
beszélgettem. A zenekart három énekes, két ütős, két gitáros és egy billentyűs alkotja, amiből látható, hogy
sokféle személyiség hoz létre együtt

valami igazán jót. Néhányan egyetemre járnak, néhányan már végeztek, legtöbbjüknek van „világi állása”. Az alig
ötéves zenekar saját erőből építkezik,
két frontemberük, Sanyóca és Kama
töltik be a manager-szerepet.
Egyenként is jó zenészekről van
szó, mindenkinek van egy sztorija,
íme álljon alább Berci esete.
„Édesapám volt az, aki dobolni
tanított, aki Liszt Ferenc-díjas művész.
Természetes volt, hogy ellógtam a dobóráit.
Nem volt kedvem dobszerelésen játszani,
valami újat akartam, így fordultam a konga
és egyéb alternatív ütős hangszerek felé.
Azt hiszem, mondhatom, hogy ezek területén apám fölé kerültem.”
A Nagy-szín-pad verseny hazai,
feltörekvő zenekarok közt zajlik, a cél
a nagy hazai fesztiválok (VOLT, Sziget, STRAND) nagyszínpadán szerepelni, olyan nevek előtt, mint Robbie
Williams vagy John Newman.
A többfordulós megmérettetés során
a zenekaroknak 20 perc áll rendelkezésére, hogy bemutassák mit tudnak,
és hogy megszerettessék magukat a
közönséggel. A támogatók közt szerepel a Petőfi Rádió, amely műsorán
rendszeresen hallani a verseny aktuális állásáról és a résztvevő zenekarok
zenéit is gyakran játsszák. A másik
az Akvárium Klub, mely a helyszínt
biztosítja a verseny fordulóinak.
„Kellett a kreativitás a Nagy-színpad versenyben. A verseny végén a
közönségszavazatok számítottak, ezért
egy elég jó kampányt raktunk össze.
A Deák téren például egy Mary Popkids feliratú molinót húztunk ki, ami addig ott maradt,
amíg a közterületesek le nem szedték. Mindent
beleadtunk és sikerült.”
A zenekarban egyedüli lány Sári.
A remek stílusérzékkel megáldott
énekes kifejezetten jól navigált a
sok-sok srác között, mint Hófehérke a hét törpével. Lelkesen mesélte,
hogy egy ideje énektanárhoz jár.
„Most kezdtem el hangképzésre járni.
Évek óta énekelek, de saját magamtól tanul-

tam, így nem a „jó” beszédhangomat használom énekléshez. Kétféle beszédstílus van.
Egyik, ami kicsit magasabb és olyan „levegős”, a másik, ami mélyebbről megtámasztott, erősebb – de ezt csak akkor használom,
ha haragszom valakire, szóval nem túl gyakran. Énekelni is a „levegős” hangomon szoktam, így alakítottam ki magamnak. Viszont
éppen ezért egy-két tartományban bizonytalanabban mozgok és egymásfél óra után elfáradok.
Az énekórákon rengetegszer
kell ugyanazt a hangot kiénekelnem, mígnem egyszer
megtalálom a megfelelő módszert rá. Hatalmas élmény
ráérezni, hogy hogyan is
lehetne másképp! Nagyon
izgatott vagyok!”
Aztán elkezdődött a koncert.
Vörös és fekete ruhák domináltak, elegáns és laza volt az este.
A hangulat hamar emelkedett, Sanyóca
erről mindenképp gondoskodott.
A Viva TV korábbi műsorvezetője
folyamatosan tartotta a kapcsolatot a
közönség és a zenekar közt: ki-kiszólt,
énekeltette a közönséget. Meglepő,
hogy mennyit számít egy ilyen ember
a csapatban! Néhány szám után már
az egész közönség és zenekar ugrált
– a dobosokat kivéve. Túlnyomó többségében saját számok szóltak, kisebb
részben feldolgozások, amire néhányan – elképzelhető, hogy némi alkohol
hatása alatt – egyáltalán nem adekvát
mozdulatokat végeztek, mint például
keringőlépések vagy
lassúzás.
Ahogy ott ücsörögtem a beállásnál,
és hallgattam, amint
hangolják a hangszereket, mondogattam
magamban, hogy még nem az igazi, még nem az igazi. A basszusgitár hangjába beleremegett a terem.
Aztán mégegyszer, s mégegyszer.
És nem lett jobb, hiába állítottak rajta. Aztán elkezdődött a koncert és
hiába láttam, hogy mozog az énekesek szája, hiába álltam a hangosításnál, nem hallottam a hangjukat. Nem értettem. Aztán rájöttem:
a Harmónia terem egy fürdőszoba.
Nem egyből a meztelen felsőtestekre
kell gondolni, sokkal inkább a kőpadlóra, kőfalakra és üvegplafonra.
Visszhangzik, mint a veszedelem.
Ennél rosszabb már csak a gólyák
és vendégek által sokszor próbálga-

tott Gömb Aula, ami remekül szól,
ha valaki az ELTE címerre dobbant.
Arról a Gömb Auláról van szó,
ahol nem sokkal később az Animal
Cannibals lépett fel. Elég érdekesen
szólt a rap anélkül, hogy a szavakat
érteni lehetett volna. Visszhangra
néhány függöny, szőnyeg, szék vagy
egyéb hangelnyelő felület megoldást

tud nyújtani, de ez meglepően sokszor és meglepően nívós helyeken is
elmarad. Igazán kár, mert a rendezés
profizmusa rengeteg beletett munkaóráról árulkodott. A meghívott
előadók is nagyon jók voltak, ami
megint csak a szervezők érdeme, így
kár ezért az apróságért.
De ha már Animal Cannibals.
A rap/hip-hop hazai előfutárának is
nevezett alakulat hatalmas koncertet
adott, majd igen készségesen állt a
rajongók rendelkezésére. Szerkesztőségünkben két húsbavágó kérdés
fogalmazódott meg, melyeket volt
szerencsém feltenni két autogram
között a fellépőknek. Az első kérdést
a Várunk az Uborkára című AC szám
inspirálta. „Mi történt
a harmadik taggal, akiről a Várunk az Uborkára című számotokban
is megemlékeztek?”
A határozottan egyszerű választ Qka
adta meg: „Megettük.” Aztán szerencsére Ricsipí kifejtette: „’89-ben alakultunk, de az első hat év bohóckodás volt
csak. Szerintem jót tesz egy zenekarnak,
ha nem lesz hamar nagyon sikeres, ezért
nem veszi nagyon komolyan magát, mert
aztán már nem ijed meg a színpadtól,
amikor jönnek az igazi fellépések. ’91-ben
kiállt a harmadik tagunk, épp azért nem
is mondjuk igazán tagunknak, mert ekkor
még csak próbálkozás, maszatolás ment.
’97-ben az első lemezünknél már nagyon
nem volt ott.”
A második kérdés határozottan
indiszkrétre sikerült. „Tudtok freestyle
rappelni?” De a srácok mindenfajta
sértettség nélkül, csevegő hangon

„Eddig nagyon
jó volt. Most
iszunk egy sört.”

feleltek rá - már, ami Ricsipít illeti,
mert Qka valahova eltűnt.
„Én nem. Qka igen, ő benne van
a top3-ban. Viszont egyre kevesebbet
gyakorol, így kopik a fénye. Szeptemberben egy freestyle verseny (VIVA TV
Freestyle Battle – a szerk.) zsűrijében
ült, akkor meg kellett mutatnia magát
és ott látszott, hogy kicsit elszokott a
műfajtól, de még így is a
legjobbak közt van.”
Ekkor éjjel egy óra
lehetett, de még bőven
volt hátra a napból.
Szeresztőségünk oszlopos rejtvényalkotójának
(Fetter Dávid) születésnapjának megünneplése
és a Bálkirály, valamint
Bálkirálynő választás is lezajlott.
A közönségszavazatokat jelző kék
szalagok legfőbb hordozója, a Bálkirály az est alatt Anonymus néven
futó Zavaczki Tamás lett, a rózsaszín szalagokban leggazdagabb lány,
vagyis a Bálkirálynő pedig Bánfalvy
Mercédesz. A hallgatók nagyban ropták odafenn, míg várták a következő
és az azutáni fellépőket. Kerozin és
Cloud 9+, Tesco Disco és DJ Juhász
Laci muzsikája futott párhuzamosan a
két helyszínen.
Bár a HÖK sztahanovistájának is
megválasztott főszerkesztőnk, Saáry
Ákos dolgozott a bálon, így is lehetősége adódott, hogy részt vegyen a Kerozin
koncertjén. Erről az élményéről kérdeztem igen frappánsan; „Milyen volt?”
„Igaz, dolgoztam a rendezvényen,
azért gyerekkori kedvenceim, a Kerozin kedvéért elintéztem, hogy pár percre helyettesítsen valaki a posztomon.
Hatalmas élmény volt tizenéves önmagamként állni a hátsó sorban, és ha nem
lett volna STAFF-badge a nyakamban,
valószínűleg ugráltam volna, amikor
a hatalmas hangfalakból felcsendültek
a Halál a májra ismert taktusai, amit
talán először tanultam meg Halász Judit
melódiái után – mesélte.
Életem első Gólyabálja – így
negyedéves fejjel – egészen pozitív
meglepetés volt. Ebben lehet, hogy
része volt a nyakamban lógó PRESSbadge-nek, amivel szabad bejárásom
volt a Backstage-be. De ha nem is lett
volna, úgy a szervezés, a fellépők,
a hangulat (és esetleg némi sör ) is
megtette volna a hatását.
Ferenc Kata
ferenc.kata@nyuz.elte.hu
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Kedves biológia szakos hallgatók!

Pályázz!
A TTK HÖK pályázatot hirdet
• környezettudományi szakterületi koordinátor
• matematika szakterületi koordinátor
• tudományos biztos
• a Hallgatói Alapítvány kuratóriumi elnöke
• a Hallgatói Alapítvány kuratóriumi titkára
tisztségekre. Ha érdekel, vagy esetleg bármely másik tisztség, akkor keresd
meg az Önkormányzat elnökét vagy tisztségviselőink egyikét valamely
elérhetőségükön (ezeket megtalálod a http://ttkhok.elte.hu/tisztsegviselok
oldalon). Pályázni a http://ttkhok.elte.hu/palyazat felületen keresztül tudsz!

A Biológia Szakterület pólóminta-tervezési pályázatot
hirdet. Biztosan gondolkodtatok már azon, hogy vajon mi is van a szakterület
i pólókkal. Mi is rágódtunk a kérdésen,
és úgy döntöttünk, hogy újítunk a designon, de ehhez
a Ti segítségetekre is szükség van.
Ha van olyan design, amit szívesen látnátok a pólón
, akkor készítsétek el akár kézzel,
akár valamilyen szoftverrel rajzolva, és küldjétek
el a poloverseny@biosz.elte.hu címre legkésőbb december 10-ig. Ezután felkerülnek a képek
, és a biológia szakos hallgatók megszavazhatják, hogy nekik melyik tetszik a legjobban.
A szavazás elsősorban egy Facebook-felületen,
lájkkal fog történni. Szeretnénk kérni
mindenkit a tiszta játékra, és hogy csak biológusok
szavazzanak (ellenőrizni fogjuk). Akinek esetle
g nincs
Facebookja, az se csüggedjen! A pályaművek megje
lennek a szakterületi oldalon is (http://biosz.elte.h
u), és
e-mailben is szavazhattok!
A legtöbb szavazatot kapott pályamű fog megjelenni
a pólókon (persze lesz egy minimum határ, amit
ha
egyik terv sem ér el, akkor megtartjuk a mostani
logót).
Nemcsak azért éri meg beküldeni a pályázatok
at, mert megjelenhet a pólókon, hanem mert a nyert
es a
Hallgatói Alapítvány jóvoltából megkapja az első
elkészült pólót ajándékba!

Versenyre fel!
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Az ELTE Hallgatói Önkormányzata idén is szeretne minél több ajándékkal mosolyt csalni
a Cseppkő Gyermekotthon
kis lakóinak és az Igazgyöngy Alapítvány és Alapfokú Művészeti Iskola rászoruló gyermeke
inek arcára. Készítsd el Te is a
saját ajándékcsomagod, és tedd boldogabbá a rászoruló gyermekek karácsonyát!
Mivel és hogyan tudsz segíteni?
A Cseppkő Gyermekotthon számára tartós vagy nehezen romlandó édességekkel (csoki,
ropi, keksz) illetve apró ajándékokkal. A lényeg, hogy kedves kis csomagok legyenek, vagy azokat lehessen belőlük
készíteni. A nagyobb tárgyakkal
(például ruha, könyvek) sajnos nehezebben tudunk mit kezdeni.
Az Igazgyöngy Alapítvány és Alapfokú Művészeti Iskola számára új, vagy újszerű állapotú
rajzeszközöket, ruhát, játékot,
tolltartót, iskolatáskát és édességet gyűjtünk.
Kérjük, hogy a csomagokat ne dobozokba, hanem nagy zacskókba gyűjtsétek, a könnyebb
szállítás érdekében!
A csomagok leadásának ideje:
Cseppkő Gyermekotthon 2015. november 16. – december 2. 14:00
Igazgyöngy Alapítvány 2015. november 16. – december 9. 14.00
Helye: Északi Tömb 0.75 (Északi Hali)
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Tudósítás
MedInProt
Fehérjetudományi
Kiválósági Együttműködési Program
November 14-én, szombaton különleges eseménynek adott otthont a Lágymányosi Campus; a Déli Tömbben került megrendezésre a
III. MedInProt konferencia. A programot 2014. májusában indította el a
Magyar Tudományos Akadémia. Jelenleg három intézmény együttműködésével valósul meg, melyek az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Semmelweis Egyetem.
A konferencia megnyitására
Dr. Barnabás Beátát, az MTA főtitkárhelyettesét kérték fel, amit Dr. Szalay Péternek, az ELTE tudományos
rektorhelyettesének beszéde követett.
Rövid köszöntőjében kiemelte, hogy
az ELTE rendkívül fontosnak tartja az
együttműködést más intézményekkel
a fehérjetudományok kutatásában.
Ezután a MedInProt kuratóriumának
elnöke, Dr. Perczel András tartott előadást, melyben az eddigi eredmények
kerültek bemutatásra. Ez a másfél év
nem múlt el nyomtalanul, a program
kezdete óta több, mint kétszáz tag
jelentkezett – a tagok között Karunk
több jeles oktatója is jelen van, mind
a Kémiai Intézetből, mind a Biológiai Intézetből. Míg a kutatók többsége egymásnak nem ismeretlen, addig
kutatási témájuk sok esetben az lehet.
A konferencia lehetőséget teremtett
arra, hogy a MedInProt által támogatott kutatások vezetői röviden bemutathassák témájukat.
Mivel sok kutatás folyt az elmúlt
másfél évben, ezért egy-egy prezentációra nagyjából csak 8 perc jutott. A kutatók felkészültsége ezen okból is jól látszott, hiszen az idő rövidsége ellenére
jól érthető, pontos adatokkal alátámasztott előadásokat tartottak, melyek olyan
infografikákkal voltak megtámogatva,
hogy az előadás végére valóban kiderülhessen, mivel is foglalkozott az adott
kutató. A prezentációk végén a megjelentek kérdéseket tehettek fel a kutatással
kapcsolatban, a válaszok pedig tovább
árnyalták azt a képet, amit az előadás
folyamán az adott területről kaphattunk.
Bár megalapítása óta tudható, a
bemutatókból még inkább látszott, hogy a
MedInProt egyedülálló kezdeményezés:
célja a fehérjetudományi szakterületek
összekapcsolása, a kutatók együttműködésének megerősítése. Kiemelkedő
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jelentőségű, hogy a kutatások támogatása
anyagi formában történik, hiszen a természettudományok, s azon belül a fehérjetudományok művelői gyakran találkozhatnak a források hiányának problémájával.
A kuratóriumnál pályázható támogatások háromféle pályázaton keresztül voltak elérhetőek, ezek a Szinergia, Gépidő és
Kis eszköztámogatás nevekkel bírnak.
A Szinergia pályázat már két lezárt
ciklust élt meg, a harmadik éppen most
van folyamatban. Ezalatt az idő alatt
összesen 21 projekt nyert, amiben 52 kutató vett részt. A pályázat nyerteseit folyamatos anyagi támogatásban részesítik,
miközben egy jellegzetes, új fehérjetudományi probléma megoldásán dolgoznak.
A sikerrel elbírált pályázatok négy szakmai fókuszpont körül mozogtak:
• jelátviteli fehérjék szerepe gyulladásos és daganatos megbetegedésekben,
• NMR (mágneses magrezonancia)
és MRI (mágneses rezonancia képalkotás) adta lehetőségek a fehérjék feltekeredésével kapcsolatos
betegségek molekuláris hátterének
megértésében,
• szabályozó fehérjék szerepe az öregedési folyamatokban,
• alkalmas nanorendszerek fejlesztése peptid- és fehérjealapú hatóanyagok stabilitásának és felszívódásának fokozása érdekében.
A Gépidő pályázaton a kutatópárosok a megítélt anyagi támogatást dedikált nagyműszereken,
mint például NMR-en, ESR-en
(elektronspin rezonancia) vagy MSen (tömegspektrometria) való gépidő formájában használhatják fel.
A pályázat nyertesei olyan kutatók
voltak, akiknek fehérjetudományi
munkáját az elvégzett mérések eredményei jelentősen előremozdították.
Eddig a Gépidő pályázaton 7 projekt

Tudósítás
nyert támogatást, ezzel 20 kutató
munkáját segítve.
A Kis eszköztámogatás pályázaton
olyan, maximum 6 millió forint értékű műszerek megvásárlására pályázhattak a kutatók, amelyek segítették
a projektjük megvalósulását. Ezen a
pályázaton eddig 7 projekt nyert, mintegy 17 kutató közreműködésével.
Az előadások közben kétszer tartottak szünetet, amikor is a jelenlévőknek
frissítővel, szendvicsekkel és egyéb,
könnyen fogyasztható étellel kedveskedtek. Eközben meg lehetett tekinteni
a kiállított posztereket, amiken az előadások kivonatai voltak megtalálhatóak, illetve egy csoportkép is készült a
megjelentekről. A konferencia lezárásaként egy sorsolás következett, melyben
a szerencsés nyertes egy 50 000 Ft értékű konferenciatámogatást vehetett át.

A társadalom háta mögött
„Szabadon szolgál a szellem”
November 26-án a MüPában rendezte meg a Bibó István Szakkollégium A társadalom háta mögött – a társadalmi mobilitás és az
oktatás viszonya Magyarországon című konferenciáját. A rendezvény egyik kulcskérdése volt, mi a fiatal értelmiség szerepe, felelőssége, mit tehetünk mi, hallgatók.
Bár az eseményt a Bibó István Szakkollégium szervezte, az ELTE többi
szakkollégiumának jelenlegi és egykori tagjai, valamint külsős érdeklődők,
egyetemi hallgatók, kutatók, szakemberek is képviseltették magukat. A konferencia kerekasztal-beszélgetései rengeteg fontos témát érintettek. Ezek közül
most leginkább a fent is említett kérdést,
a fiatalok szerepvállalását és ennek gyakorlati lehetőségeit fogom körüljárni a
rendezvényen hallottak alapján.

Van-e felelősségünk?

Mivel jómagam szervetlen kémiával foglalkozom, így viszonylag kívülállóként figyeltem az eseményeket,
s lenyűgözött az az érdeklődés, amit
egymás munkája iránt tanúsítottak.
A kutatók a szünetekben kedélyes beszélgetésektől, hosszú eszmefuttatásoktól,
kutatói vitáktól volt hangos a Déli tömb.
S emiatt érzem úgy, hogy érdemes volt
ezt a konferenciát megszervezni: lehetőséget teremtett a kutatóknak, hogy
egy fél napon keresztül élvezhessék
egymás társaságát. Manapság pedig –
s ezt hallgatótársaimnak külön kiemelném – rendkívül fontos, hogy a természettudományokkal foglalkozó emberek
ismerjék egymást, érdeklődjenek a másik
munkája iránt, és leginkább, hogy tudjanak eredményesen együtt dolgozni.
A MedInProt következő eseménye
Szathmáry Eörs előadása, a Szentgyörgyi Albert előadássorozat keretében,
melynek témája: Molekuláris evolúciós történetek a laborban és a Földön.
Ha felkeltette az érdeklődésed, december 9-én 16:00-kor találkozunk az MTA
TTK Nagytermében!
Török Mátyás

A konferencia második blokkjában Dr. Hiller István, Pokorni Zoltán,
Dr. Papp Imre és Illyés Márton véleményét ismerhettük meg. Abban lényegében valamennyi meghívott egyetértett,
hogy – amint arra az alcímként választott
Keresztúry-idézet is utal – az értelmiségnek, a fiataloknak fontos szerepe lehet,
és van is mind a nehezebb körülmények
között felnövő vagy kevésbé motivált
gyerek felzárkóztatásában, mind abban,
hogy a gimnazisták minél tudatosabban
válasszanak pályát, minél több hiteles
információt kaphassanak leendő szakmájukról. Utóbbival kapcsolatban több
iskolában jól bevált gyakorlat, hogy egyrészt régebben végzett, sikeres diákjaikat, másrészt néhány éve érettségizett
egyetemistákat hívnak vissza, hogy
saját szakterületükről, egyetemi tanulmányaikról beszélgessenek a pályaválasztás előtt álló diákokkal. Ezeknek a
programoknak talán az egyik legfontosabb eleme a példaadás, a minták átörökítése. Hiller István és Pokorni Zoltán
is kiemelte, mennyire fontos az értékek
átadása, ami gyakran nem a tartalomban, hanem a formában nyilvánul meg.
Azaz lehet, hogy évek múlva már nem
emlékszünk, miről adott elő egy tanárunk,
de arra igen, hogyan kezelt bizonyos szituációkat. Ilyen tekintetben nekünk hallgatóknak is nagy a felelősségünk, hiszen
a diákok korban hozzájuk közelálló, de
mégis kicsit idősebb, kicsit tapasztaltabb

hallgatói közösségek is követhetnének.
A tábor résztvevői a Szakkollégium két
partneriskolájából kerülnek ki, a 4-5
napos közös időtöltés célja pedig az,
hogy a közoktatásban kevéssé hatékonyan tanított állampolgári ismeretekről
kapjanak képet a gyerekek kiscsoportos
foglalkozások keretében.
Több ELTE-s szakkollégium, sőt
már több magyarországi egyetem közös
projektje, a Kecsmárk Viktor által bemutatott Középiskolások Szabadegyeteme.
A program alapgondolata azután született meg, hogy a szakirányú felvételik
eltörlésével megnőtt a szak- illetve az
egyetemelhagyók száma (2010-ben ez
a felvettek 30%-át érintette). Ennek oka
részben a felvételire való tudatos és szakorientált felkészülés hiánya lehet, amit a
hallgatók által szervezett és lebonyolított
tábor ezt igyekszik valamelyest pótolni.
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Önkéntes kerestetik!
emberként felénk talán könnyebben nyitnak, tőlünk talán a kamaszkor lázadó
időszakában is könnyebben fogadnak el
segítséget, tanácsot.

Hallgatói kezdeményezések
A fentieket olvasva sokakban felmerülhet a kérdés: Mit tehetek én? A konferencia harmadik blokkja erre igyekezett
néhány lehetőséget kínálni. A meghívottak egy-egy olyan szervezetet vagy
intézményt képviseltek, amely kiemelten
fontosnak tartja a társadalmi mobilitás
előremozdítását. A tanárszakosok talán
már hallottak a KIP-módszer alkalmazása
révén híressé vált hejőkeresztúri általános iskoláról, melynek képviseletében
K. Nagy Emese igazgató asszony beszélt
a programjukról. Annyiban kakukktojás ez az intézmény, hogy nem kínál
konkrét lehetőséget a tettrekész hallgatóknak, ám nyújt egyfajta iránymutatást
Sikerük kulcsa, hogy a 73%-ban hátrányos helyzetű tanulóik az általános iskola
évei alatt magas szintű empátiát és kölcsönös elfogadást tanulnak, jelentősen
fejlődik a kommunikációs készségük, így
70%-uk érettségit adó intézményben tud
továbbtanulni.
Az önkénteskedni vágyók számára
szintén kevésbé nyitott, ugyanis Bibós
szervezésű az Állampolgári Nevelés
Tábor, melyről az egyik szervező szakkollégista, Milánkovich András mesélt,
ugyanakkor ez a program olyan példát mutat, amelyet talán más szakmai,

A Bagázs (Szakadát Sára), az
Esélyt a Hatrányos Helyzetű Gyermekeknek Alapítvány Láthatalan Tanoda
programja (Bangó Roland), valamint
a Szent Egyed Közösség (Szőke Péter,
Posevitz Antal) más-más módszerekkel, de nagyon hasonló célért küzdenek: a hátránnyal induló roma gyerekek és közösségek felzárkóztatásáért,
társadalmi integrációjáért.
A Bagázs a Budapesttől 40 kilométerre található Bag melletti telepen dolgozik, ahol a helyi roma lakosság komplex
problémáira igyekeznek egy komplex
programcsomag keretében megoldást
kínálni a kölcsönönös felelősségvállalás,
empátia és a mellérendelt viszonyban
közösen végzett munka értékei mentén.
A Láthatatlan Tanoda a VIII. kerületi
roma gyerekek felzárkóztatását tűzte ki
céljául. A résztvevő családok mindennapi életét egy-egy mentor segíti, megadva
a minőségi oktatást nyújtó iskolába való
bekerülés esélyét gyerekeknek.
A Szent Egyed Közösség katolikus
értékeken nyugvó küldetése a szegények, elesettek segítése, ennek érdekében
egyik projektjük keretében ormánsági
fiataloknak szerveznek foglalkozásokat.
Mindhárom szervezet képviselői
hangsúlyozták, hogy tevékenységük
az önkéntesek munkáján alapul, így aki
kedvet kapott ahhoz, hogy hallgatóként
komolyabban részt vállaljon a társadalmi mobilitás lehetőségének megteremtésében, annak itt a remek alkalom!
T.A.T.
toth.teodora@nyuz.elte.hu
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Természet-Tudomány-Technika
Ehető víz

British Dialects

Alternatív megoldás műanyag palackok helyett

The Cockney rhyming slang

„Ehető víz?! Ez hogy lehet???” – a válasz egyszerű, ugyanis néhány kutatni vágyó brit fiatal létrehozott egy univerzális megoldást, amivel redukálható a PET-palackok előállításainak mennyisége.
Az ötlet lényege, hogy a vizet nem műanyagban tárolják, hanem egy speciálisan erre tervezett természetes burokban, egyfajta membránt képezve az „óriásvízcseppek” köré.

English is a diverse, colourful language with tons of different
versions, accents, slangs and pronunciations. Everybody knows
about American, British, Canadian and Australian English, but have
you ever heard about Geordie, for instance? Or Brummie, Hillbilly,
Scouse, Mancunian etc… the list could go on forever.

A PET-palackok forradalma az
üdítőitalok megjelenésével az 1970-es
évek végén kezdődött Európában és
azóta is töretlen sikerrel hódítja meg
a világot. Csak kicsiny országunkban
évente 1,4-1,5 milliárd PET palack
kerül forgalomba, azaz fejenként 150
PET palack évente. Egy tavaly közzétett tanulmány szerint pedig a világ
óceánfelületének 88 százalékán kimutatható a műanyagszemét. A műanyag
nagyon lassan vagy egyáltalán nem
bomlik le a természetben, így rontja az
összképet és veszélyezteti az élővilágot. A szabadban hagyott palackokba
a kíváncsi kisemlősök – a cickányok,
az egerek, de a gyíkok és rovarok is
belebújnak. A palack sima csúszós
fala csapdaként működik, az állatok
nem képesek kimászni, s elpusztulnak.
A fogságba esettek vergődése még több
állatot vonz a helyszínre, melyek a
palackba bejutva szintén ott lelik halálukat. Bár sok embernek ez nem elég
érv arra, hogy leszokjon a PET palackba csomagolt italok vásárlásáról, de
van itt még néhány ok, amit érdemes
mérlegelni. Kiderült ugyanis, hogy
a PET-palackból hő hatására olyan
anyagok oldódnak bele az ásványvízbe vagy üdítőitalba, melyek rendkívül
károsak az emberi szervezetre.
Az ásványvizeket szinte kivétel
nélkül az 1-es kóddal ellátott palackokban forgalmazzák. Ha legközelebb a közértben jártok, nyugodtan
nézzétek meg, hogy a palack alján
található-e apró dombornyomott
szimbólum. Ez jelzi ugyanis, milyen
típusú műanyagot tartunk a kezünkben. Ha az ásványvíz sok időt tölt
el a PET-palackban és esetleg fel is
melegszik, továbbá ha szénsavas
italt tárolunk benne, amit netán újratöltünk, akkor ebből a műanyagfajtából különböző vegyi anyagok kezdenek kioldódni. A frankfurti Goethe
Egyetemen végzett kutatások megállapították, hogy az ösztrogénhez
(női nemi hormon) hasonló anyag
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oldódik ki a PET-palackból a vízbe.
A másik aggódásra okot adó rákkeltő vegyület az antimony-trioxid, ami
ugyanígy képes kioldódni. Kimutatták, minél tovább áll a víz a palackban, annál nagyobb mennyiségben
oldódik a vízbe ez vegyület.
A palackok otthoni újratöltésével is érdekes dolgokat tapasztalhatunk, ami nem feltétlenül egészséges.
A felbontást követő 24 órával – a hűtőben való tárolás ellenére is – megjelennek a baktériumok és penészgombák.
Miután elfogyasztottuk az ásványvizet vagy üdítőt és újból megtöltjük a
palackokat, számos mikroorganizmus
azonnal fellelhető a palackunkban,
amit két-három nap elteltével szabad

szemmel is jól láthatunk, mint felrakódás szerű telepeket. A PET-palackok
belső felszínén lévő kis egyenetlenségek ugyanis ideális feltételt jelentenek
a megtelepedésre. A műanyag palackok ráadásul nem főzhetőek ki az
üveggel ellentétben, így nem tudjuk
kellően tisztává tenni őket az újbóli
használat előtt.
Egy londoni startup vállalkozás,
a Skipping Rocks Lab megoldásként
kifejlesztette a biológiailag lebomló,
de akár meg is ehető „buborékot”,
mely hatalmas áttörést jelenthetne a
műanyaghulladék csökkentésében.

Az Ooho névre hallgató találmányuk
nemrég elnyerte az Európai Unió
20 ezer eurós fenntarthatósági díját,
így remélhetőleg a mindössze néhány
forintos előállítási költséggel rendelkező „vizes buborékot” tovább tudják fejleszteni és hamarosan piacra
is kerülhet. A találmány radikálisan
lecsökkentheti a palackozott víz árát
– jelenleg egy ilyen ehető palack előállítása 5 forint körül van. Emellett az
évente milliárd számra eldobált és nem
újrahasznosított műanyag mennyiségét jelentősen vissza lehetne szorítani.
A buborék úgy készül, hogy a
vizet gömb alakúra fagyasztják, az így
kapott jéglabdát kalcium-klorid oldatba mártják, amely zselés réteget képez
a jég felületén. Ezt követően barna
algakivonatból álló oldatba helyezik,
amely második membránként továbberősíti a bevonatot. Hosszú algafürdőt követően a héj egyre vastagabbá
és erősebbé válik. A jéggé fagyasztás
azért fontos, hogy a kalcium-klorid
és az alga a membránban maradjon,
és ne oldódjon bele a folyadékba.
A szobahőmérsékleten folyékonnyá
váló vízhez a „buborék” formából
egy apró harapással vagy bármilyen nagyobb erőhatás kifejtésével
hozzáférhetünk, sőt a megmaradó
membránt akár el is fogyaszthatjuk.
Akik kissé viszolyognak az elfogyasztásától, azoknak sem kell aggódniuk, hiszen az anyag gyorsan lebomlik, és nem szennyezi a környezetet.
Az Ooho – ahogy feltalálója is mondta
–, még nem tökéletes, de valóban ígéretes alternatívának tűnik a környezetet szennyező PET-palackok helyett.
Ha a cikk felkeltette az érdeklődésedet, akkor otthon is megpróbálhatod elkészíteni az ehető vízbuborékot, mert a feltalálók köztulajdonná tettek egy olyan receptet, amivel
bármelyik háztartásban előállítható
az „ehető víz”.
Varga Roberta
varga.roberta@nyuz.elte.hu
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English Words

Among all these dialects the most
famous one is probably Cockney,
which is, according to the linguists,
the way working-class Londoners traditionally speak. But if we have a closer
look at the topic it becomes clear that
Cockney has much more to show to the
enthusiastic language addicts.

Who is a true Cockney?
Apparently being able to speak
like them, whether it is because you are
a youtube junkie or because you had a
great English teacher, is not enough to
make you a real Cockney. According to
tradition, one must be born in a specific
area of London in order to be
Cockney, and this particular
part of the English capital
is around the St. Mary-lebow church. More precisely, everyone who was ever
born within the earshot of
this church’s bells is considered Cockney. The original
building was first destroyed
in the Great Fire of London
in 1666 and its terrible story continued later as well.
It was demolished and
closed several times, but it
did not change it’s iconic
part in London’s dialects. In 2000 they
even made a study to measure how big
the district was. In theory, one can hear
the bells six miles to the east, five from
the north, three miles to the south and
four miles to the west, but it is almost
impossible to tell it properly due to the
constant noise caused by traffic.

Why do they speak Cockney?
This dialect was originally spoken
by street traders and criminals to hide
what they were really talking about in
the East End of London. Noone really
knows when exactly it appeared, but it
started to spread in the mid nineteenth
century and soon it became part of the

Hey!

everyday conversations in all over the
UK. Most of the time in these days people do not even realise that they are
using this rhyming slang.

How does this rhyming slang
work?
As I have already mentioned
before, the original function of this
dialect was disguising things, which
led to a sort of code language. It has a
pretty strict structure, but once someone understands it and gets the main
idea of it, it turns to be a piece of cake.
All we have to do is pick the word we
want to disguise and replace it with a

Let me welcome you all in a very
new and very different section of
our beloved Tétékás Nyúz! As you
may have already noticed, this
whole page is in English. Let me
clarify in advance, that this section
will not be full of academic content. In fact, I intend to make it a
little corner of joy every couple of
weeks, a little something to make
you relax, or turn off your brain
for a short time. So do not expect
many scientific articles, nor perfect use of grammar. We are open
to all suggestions, so if you have
any constructive ideas, let us know
by sending an email to the editors.
I hope you are going to enjoy this
as much as I enjoy creating it!
of this really entertaining rhyming
slang. Adam and Eve means Believe,
China plates means Mates and Duke
of Kent means Rent. Further ones are:
Dog and Bone means Phone, apples
and pears means stairs, and Tommy
Trinder means window.

Cockney nowdays

chain of words, or a shortened version
of them. The important part comes at
the end: the last word has to rhyme
with the original one. After we simplify and shorten our chain we get a
little code word. For example, do not
get surprised if you do not get to go
on a date with a girl after one of your
English mates offered you a Rosie,
because in Cockney slang it means
something very different. The full version of this word is „Rosie Lee”, but
the second part is often dropped, and
if you say it out loud it becomes pretty
obvious that instead of an attractive
lady it simply refers to tea. Let me
give you some more famous examples

There are a lot of expressions in modern English
with Cockney rootes. For
example to rabbit on, or to
talk a lot about something
comes from rabbit and pork,
which means to talk. There
are tons of funny options
to replace your old, boring
words. Next time someone
lies to you just tell them to
stop telling porkies. Porkies is the short form of pork
pies which rhymes with lies.
If you feel like Cockney rhyming
slang is your cup of tea, check out
some more words on YouTube or on
the internet. If you want to prove us
your Cockney skills, translate the
following few sentences and send the
result to foszerkeszto@ttkhok.elte.hu.
I was helping one of my chinas
clean his Tommy Trinders when I
heard the old dog and bone ringing
upstairs. I ran up the apples, picked
it up and would you Adam and Eve
it? It was only the landlord asking
for his Duke of Kent.
Boldizsár Cili
boldizsar.celia@nyuz.elte.hu
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Helyvektor & Kritika

Cooltér & Négyeshatos

Coworking

Természet és művészet

Borgin és a magány

Közösségi iroda körkép

Makovecz Imre 80 – első rész

Jó megoldás otthon maradni, egy pizsamában leülni a laptop elé
a reggeli kávé mellett és így kezdeni a munkát. Hosszú távon azonban unalmassá válhat, ha egyedül dolgozol. Ha nincsen pénzed saját
irodára, de számít, hogy megfelelő környezetben dolgozhass, akkor
érdemes a közösségi irodákat felkeresned.

Makovecz Imre az úgynevezett organikus építészet egyik legnagyobb mestere volt. Ezen irányzat célja, hogy az épület egylényegűvé váljon a környezettel, szervesen illeszkedjen a tájba mind a
felhasznált anyagok, mind az épület mérete, alakja és gondolatisága
szempontjából.

Borgin, az öt hónapos pointer fiú
már egy hónapja tagja a családunknak.
A kezdeti nehézségek lassan kezdenek
megszűnni. Már teljesen egyedül fel tud
menni a lépcsőn, csak napi két cipőt rág
szét, sőt leszokott arról is, hogy a teli vizes
tálját a család valamely tagjához hajítsa,
ha unatkozik. Azonban a fejlődésnek
ezen a szintjén egyelőre megakadtunk.
A fő probléma, hogy a család minden
tagja igen elfoglalt, még Borgin is, aki
feladatának érzi, hogy minimum egy,
ha jól sikerül persze kettő plüssállat
orrát lerágja. Sajnos egy egy hónap
után elérkezettnek láttuk az időt arra,
hogy egy teljes órára egyedül hagyjuk
kiskutyánkat a szőnyegek, a bútorok és
a párnák rágásra csábító társaságában.
Kidolgoztam egy pontos tervet arra,
hogy miként fog zajlani az indulás.
Hosszú sétára vittem kutyás társaságban, mert a heves ugra-bugrálásban
mindig nagyon kifárad. Hazaérés után
még játszottam vele egy kicsit szegény
orrnélküli játékegerével. Dupla adag
tápot adtam neki, egy kis jutalomfalattal
együtt, hogy ha majd azt megeszi, akkor
elfárad. Hiszen minden biológus hallgató - köztük én is - tudja, hogy a tele
bendő hatására elálmosodik minden
kiskutya, hiszen a vér a gyomor melletti erekbe tódul majd. Amikor eljött az
indulásom pillanata, eléggé kétségbeestem. Borgin nemhogy lefáradt volna,
de még jobban nyüzsgött, mint a séta
előtt. Sajnos nekem eljött az indulás ideje, több gyakorlatot már nem hagyhatok
ki, így hát elindultam. Már a kapunál
voltam, amikor megütötte a fülem a
legszívfacsaróbb sírás, amit valaha is
hallottam. Így hát visszarohantam.
Lefektettem a kanapéra, simogattam
pár percig, amíg elkezdett egyenletesen
szuszogni. Ekkor megfelelőnek találtam
a pillanatot arra, hogy elinduljak ismét.
Felhívtam édesapámat, hogy nincs ok
az aggodalomra, édesdeden alszik a
kicsi és nagy valószínűséggel ezt fogja csinálni egy óra múlva is. Később,
a szüleim elbeszéléséből tudtam meg,
mekkorát tévedtem…
Czauner Borika
czauner.borbala@nyuz.elte.hu

A közösségi munkavégzés –
coworking – lényege, hogy egymástól
független, önálló tevékenységet végző
emberek egy térben dolgozhatnak, közben ismerkedhetnek és tapasztalatot
cserélhetnek. Egyik előnye, hogy bárki
bármikor betérhet dolgozni, a másik,
hogy nem annyira ingerszegény, mint
ha otthonról dolgoznál, viszont kényelmesebb, csendesebb mint egy kávézó.
A kényelmes helyszín biztosítása
mellett a legtöbb irodában bérelhetsz
székhelyszolgáltatást, emellett még a
postádat is kezelik, vagy ha könyvelőt, pénzügyi tanácsadót, informatikust, ügyvédet keresel, szinte biztosan
tudnak valakit ajánlani. Egyes irodák
továbbá domaint, céges weboldalt és
névjegyet is biztosítanak.
Milyen árakra is gondoljunk?
Napi, heti, havi bontások és egyéni díjak
lehetőségei állnak rendelkezésre, de akár
pár órás irodahasználat is megoldható.
Összehasonlítani az árakat szinte lehetetlen, mert a szolgáltatások kínálata nagy
és az igényeknek megfelelően változik.

Poppea
megkoronázása
Anyukám ült mellettem. A végén
egymásra néztünk és rácsodálkoztunk,
hogy tényleg én voltam az, aki végigült
háromórányi operát. Tény, hogy 4-6 órás
gyakorlatokon edződtem, de tekintve,
hogy botfülem van, ez mégiscsak teljesítmény. Az előadás teljesítménye. Geréb
Zsófi, a rendező a Lulu projekt című alkotásával már tavaly belopta magát a szívembe. Ezúttal a rendezőnő – aki idén
kezdte operarendezői mesterképzését
Berlinben – a Művészetek Palotájában
rendezte meg darabját, aminek a próbáira
mindössze két hét állt rendelkezésre, és
melyet teltház és később vastaps fogadott.
A történet a római korban játszódik.
Néró házasságtörést követ el Poppeá-
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Viszont néhány alapdíjat megemlítenék.
A napi díjak 2000 forinttól 4000 ezer
forintig, a havi díjak körülbelül 20 ezer
és 40 ezer forint között mozognak.
A coworking irodákban nem csak
asztalt bérelhetsz, hanem kisebb irodát
is, „cellát”, vagy akár egy tárgyalót is.
Nem véletlen az sem, hogy sok startup
– vállalkozás itt foglal helyet, hiszen az
egyre növekvő cégek egy része előbbutóbb saját irodát fog bérelni.
A választás lehetősége adott tehát,
hogy milyen helyre szeretnél beülni dolgozni. Több helyen kiemelt hangsúlyt
fektetnek arra, hogy a dolgozók segítség és ismerjék is egymás munkáját, mert
végülis ismeretlen ismerősök dolgoznak egy légtérben, ahol főnök sincsen,
de mégis egy közösséget teremtenek.
Sok helyre háziállatot is magaddal
vihetsz, illetve van hely a biciklidnek
is. Ezentúl léteznek alternatív irodák is,
vagyis odafigyelnek a „zöld” jelenlétre
mind a szolgáltatás, mind az iroda működését tekintve. Vannak olyan helyek, ahol
a munka nyelvezete nemzetközi, vagyis

mindenki angolul beszél és a nemzetközi
piacokra akar betörni. Jellegüket tekintve
az irodák loft típusúak, de találhatsz akár
egy lakásból vagy egy kávézóból is kialakított coworking helyet.
A coworking irodák populációit
egyelőre IT-sok, informatikusok, marketingesek, pénzügyi vonalon érdekeltek, kreatívok, jogi tanácsadók és
startupok dolgozói teszik ki.
A központ egyelőre Budapest,
de már vidéken, a nagyobb egyetemi
városokban is – Pécsen, Szegeden, Székesfehérváron – megjelentek. A teljesség
igénye nélkül néhány itthoni közösségi
iroda: Loffice, CoLabs, Greenspaces,
Kubik, Kaptár, i-Office, InnOffice,
Startup office, The Hub, Cowo, Café
Archibald, Kino, KoWerk, Ph Office.
Összességében olyan vállalkozásoknak lehet jó, akik kis létszámban dolgoznak, ahol nincsen személyes ügyfélkapcsolat, vagy ha van, akkor az nem
helyhez kötött.
Richter Ancsa
richter.aniko@nyuz.elte.hu

val, amit tanácsadója, Seneca ellenez.
Senecát, a sztoikus filozófust megöleti
az őrületig szerelmes Néró, majd feleségét eltávolítja és Poppeát ülteti trónra.
Az ember nem csak egy intellektuális lény
– bármennyire is büszke a racionális teljesítményére. Monteverdi emlékeztet minket
az erőre, amely felettünk uralkodik, és amit
képtelenek vagyunk megfogni vagy kontrollálni – nyilatkozza a darabról a rendező.
A nemzetközi énekeseket és zenészeket
felvonultató darabot a minimalista díszlet, a kifejező, de nem szájbarágós öltözetek és a fényekkel való játék zsenialitása
teszi kerekké.
A zenei rész minőségét talán az
tudja jellemezni, hogy a fagott művész
műfaterom (anyum élettársa) mindvégig feszült figyelemmel hallgatta
az operát, és hogy a zeneileg nálam
jóval jobban képzett, jelenlévő bará-

tom Seneca egyik énekénél ámulva
megjegyezte, hogy ilyen mély hangot kiénekelni nem kis teljesítmény.
Egy filmkritikus kifejtette, hogy Monteverdi munkája elképesztően modern,
az egyházi zenét elhagyva, de az áriákat még el nem érve valami igazán
különlegeset alkotott. Az egyetlen
megjegyzése az volt, hogy nem volt
kibékülve a ruhák sokféleségével.
Az istenek uralkodói hanyagságát kiemelte fehér, attribútumaikat
egyszerűen megjenelítő pólóban való
megjelenésük. Az ókori filozófus mitológiai palástja bölcsességet jelzett, míg
Poppea dajkájának szürkeotthonkája
tökéletesen illett a szolga öngúnyos
játékához. Összességében csak ajánlani tudom.
Ferenc Kata
ferenc.kata@nyuz.elte.hu

Makovecz Imre 1935. november
20-án született Budapesten. A műegyetemi ifjúság tagjaként aktívan részt vett az
’56-os forradalomban. Az 1992-es sevillai világkiállításon hatalmas nemzetközi
sikert aratott az általa tervezett magyar
pavilon, amely talán fő művének mondható. Templomain kívül legismertebb
épületei a Pázmány Péter Katolikus Egyetem piliscsabai kampusza, a makói Hagymaház és a csíksomlyói Hármashalomoltár, de a felcsúti Pancho Aréna első
vázlatait is ő készítette. 2011. szeptember
27-én hunyt el, a Farkasréti temető általa tervezett ravatalozójában több ezren
vettek tőle végső búcsút. Mindhárom
gyermeke művészeti pályára lépett: Benjamin grafikus, Anna festő, Pál pedig
harsonaművész.
Makovecz Imre 2015-ben lenne
nyolcvan éves, ezért idén a sevillai pavilon üzenete által inspirált, 2002 óta megrendezett Héttorony Fesztivál is erre az
évfordulóra fókuszált. A rendezvénysorozat a zene és az építészet szerves
kapcsolatára irányítja rá a figyelmet,
miközben vándorfesztiválként eljuttatja
a hazai népzene és világzene csúcsteljesítményeit a határainkon túli magyarsághoz
is. A koncerteken kívül Makovecz Imre
szellemiségét idéző, életművét és annak
hatásait bemutató kiállítások, szakmai
beszélgetések, valamint hagyományőrző gyermekprogramok várják minden
évben a közönséget.
Idén november 5-én a Fonó Budai
Zeneházban rendezett jubileumi konferenciával és két népzenei koncerttel vette kezdetét a Héttorony Fesztivál. Két
hét alatt négy magyarországi, valamint
egy-egy erdélyi, kárpátaljai és szlovéniai
helyszínen összesen mintegy húsz programmal ünnepelték meg Makovecz Imre
80. születésnapját. Fellépett többek között
Szvorák Katalin, Majorosi Marianna és
Berecz András, valamint a Dűvő zenekar,
a Cimbaliband és a Buda Folk Band. November 18-án a Magyar Építőművészek
Szövetségében bemutatták a Makovecz
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Benjamin által tervezett Makovecz – Tervek,
épületek, írások 2002-2011 című könyvet,
mely a 2002-ben hasonló címmel megjelent kötet folytatásának tekinthető.
Az ünnepségsorozat csúcspontja
kétségkívül a nyolcvanadik születésnapon, november 20-án a Zeneakadémián megrendezett gálakoncert volt, ahol
Arvo Pärt és Kiss Ferenc egy-egy művét
Makovecz Pál vezényelte. Az este folyamán adták át első alkalommal az idén
alapított Makovecz Imre-díjat, amelyre
az az ember méltó, aki az építész nyomdokain járva erős hittel és következetes
kitartással műveli a Kárpát-medence
magyarságának kultúráját. A díjat csak
akkor adják át, ha van arra érdemes jelölt.
Idén teljes egyetértéssel Kiss Ferenc népzenész, az Etnofon Kiadó alapítója kapta a
kitüntetést. A díjazott egyébként az ELTE
magyar-néprajz szakán tanult, ő írta a
sevillai pavilon programzenéjét, részt
vett a Héttorony Fesztivál elindításában,
ezenkívül népzenegyűjtői és zeneszerzői
tevékenysége is jelentős.
A Makovecz Imrére való emlékezés november 23-án egy Makoveczmellszobor felavatásával és egy nemzetközi konferenciával zárult a Pesti Vigadó
Makovecz-termében. Itt az építészszakma
külföldi képviselői értékelték Makovecz
Imre munkásságát, különös tekintettel
legjelentősebb meg nem valósult tervére, a felső-krisztinavárosi
Szent Mihály-templomra. Szeretnéd nyomtatásban látni saját írásodat? Küldd
(Folytatás a decem- el a negyeshatos@nyuz.elte.hu-ra „Négyeshatos” tárgyú
ber 16-i számban.)
levélhez csatolva, 1700-2000 karakter terjedelemben,
Telek Máté és a következő számok egyikébe bekerülhet!
telek.mate@nyuz.elte.hu
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Sziasztok!

A Villám

Mostanra egy régi kedvencet hoztam számotokra. A feladat bár könnyűnek tűnik, de nem feltétlenül az. A feladatotok, hogy a kiindulási helyről eljussatok a kijárathoz a legeslegrövidebb távon. Hogy miként tudjátok beküldeni
a rejtvény megoldását? Ha megtaláljátok a legrövidebb útvonalat, akkor egy alakzat, kis segítséget adva egy állat
fog kirajzolódni. Küldjétek el a rejveny@nyuz.elte.hu címre, milyen állat jelenik meg az útvonalon!
Kellemes időtöltést kívánok a szerkesztőség nevében.
Fetti
fetter.david@nyuz.elte.hu

Nyereményjáték
Beküldési határidő: a megjelenéstől 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
Fehér Zsombor
Kabai Eszter
Kéri Tímea

Mondok egy...
A tudomány határai: „Logikusan
érvel, de kockafejű TTK-snak tűnik: definiálja a világot, de ami nem fér bele, az
nem jó...”
Kutrovátz Gábor

Csillagászat: „A hölgyeket nem
lovaggá, hanem ladyvé ütik.”
Tóth L. Viktor

Nagytájaink változó képe: „(…)
Nem normális emberek voltak, hanem
olyan kutatófélék.”
Gábris Gyula

Bevezetés az ásvány- és kőzettanba: „Télen nem úgy rövidebbek a nappalok,
hogy ugyanott kel fel a Nap, csak gyorsabban megy…”

Fizika: Mechanika és hőtan (gyakorlat): „Már nem először oldom meg ezt
a feladatot…”

Weiszburg Tamás

Vető Balázs

Matematika: „Manapság világosan
látszik: a határ, érték!”
Ismeretlen

Szeizmika (gyakorlat): „A szeizmikus feldolgozás legnagyobb ellensége a
szeizmikus feldolgozó.”

Utak az ökofilozófiához: „Európában teljes az egyetértés, hogy nincs egyetértés, de nem is kívánatos.”

Geotermika és radiometrikus kormeghatározás: Hőáramsűrűség definiálása után: „Mostantól csak hőáramot fogok
mondani, mert a sűrűség már túl sok.”

Utak az ökofilozófiához: „A teljes
élet érzése, a romantikus életművészet dinamitként veti szét a társadalmat.”

Lányi András

Lenkey László

Lányi András

Fizika: Mechanika és hőtan: „Egyszer tanítottam középiskolában is. De nem
volt fogadóórám ezért reggelente mikor
tanítani mentem, síró anyukák sorfala várt
óra előtt.”
Vető Balázs

Differenciálegyenletek (gyakorlat):
„Végülis még van négy percünk... akkor
inkább oldják meg most!”
Csomós Petra
Matematika 1:
Tanár: „Volt már olyan maguknál,
hogy többféle eredménye volt egy összeadásnak?”
Diák: „Persze, minden zéhában!”
Mezei István
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Sorozatlövő

Belszíni fejtés

Surányi Gergely

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 mondokegy@nyuz.elte.hu
e-mail címre!
Természetesen megháláljuk a fáradozást: öt beküldött idézetért egy kis
zacskó gumicukrot adunk ajándékba (miután azok megjelentek az újságban)!
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!

/The Flash/
Mindig kell a változatosság, ezért
most egy szuperhősös sorozatot szeretnék nektek bemutatni. A beszédes
cím a történet alapjára utal, vagyis a
főszereplő szupererejére, ami nem más,
mint a gyorsaság. Ám főhősünk sem
volt mindig hős, sem szuper. Az első
epizódban láthatjuk, hogy Barry Allen
egy nem túl népszerű, nem is túl menő
kisfiú (még a neve is annyira jellegtelen,
hogy pár epizód megnézése után sem
tudtam beazonosítani, ki is az a Barry
– akárcsak egy mellőzött csinovnyik a
régi orosz időkben). Ráadásul egy tragédia is törést okozott a lelkében: rendkívül furcsa és megmagyarázhatatlan
körülmények között meghalt az édesanyja. A bűntettel édesapját vádolták
meg, és börtönbe is zárták – ártatlanul.
Szomszédja, West nyomozó fogadta be
a fiút otthonába és nevelte fel a saját
lányával együtt. A történetben van pár
elcsépelt szál is, többek között az, hogy
a nyomozó lánya dögös nővé érett, de

szegény Barry az örökös friend zoneban ragadt. A sztori jelenében felnőttként a rendőrségnél dolgozik a kvázi
nevelőapjával és a nyomok elemzésével foglalkozik. Másik szokásos szál:
az anyukája halálát meg akarja oldani,
hogy az ártatlan apja kijöhessen a börtönből, illetve a furcsa körülményekre
végre fény derüljön, mi is történt valójában. Ám az eddigi hétköznapi élete megváltozik, mikor a városban egy elrontott
kísérlet során belecsap a villám és a felgyorsított részecske felhőbe kerül, ami
9 hónap kómába kényszeríti. De most jön
a legjobb: mikor felébred, csodálkozva

1

észleli, hogy a teste sokkal izmosabb lett
a sorvadás helyett. Később pedig az is
kiderül számára, hogy még szuperereje
is lett, vagyis gyorsabb, mint a francia
gyorsvasút. Egy kis tudóscsapat tud erről
a titkáról (akiknek a vezetője okozta gyakorlatilag az extra vihart), és ők segítik
abban, hogy megmentse az ártatlanokat,
üldözze a bűnt és keresse a többi lehetséges metahumánt, akik szintén különleges erőre tehettek szert azon az estén.
A történetben sok érdekes szál van, amiért érdemes izgulni, mi is történik végül!
Resch Bori
resch.borbala@nyuz.elte.hu
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