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Hogyan tovább?
Előre szeretném vetíteni, hogy ez a köszöntő kicsit 

öncélú elmélkedés hatását keltheti, szóval aki ilyesmire 
nem kíváncsi, az most – kivételesen, mert általában ter-
mészetesen mély értelmű és/vagy közérdekű informáci-
ókkal van tele – nyugodtan lapozzon (görgessen) tovább. 
Vagy kattintson, elvégre itt oldalt a tartalomjegyzékben 
minden cikk címe kattintható. Háh, mégis sikerült vala-
mi információt idecsempésznem!

Szóval ugye a múltkor már keseregtem egy sort 
azon, hogy egy sajnálatos esemény következtében idő 
előtt válnak el az újság útja és az én utam (az egyetemről 
nem is beszélve).

Az ember ilyenkor általában nem vidám, és ez alól én sem jelentek kivételt. 
Mert miért lennénk? Hiszen az ember általában nem azért jön egyetemre, hogy ott 
múlassa az időt, aztán egyszer csak félbehagyja az egészet, mert nem fűlik hozzá 
a foga. Legalábbis a többség.

Még gimiben nagyon vártam, hogy végre kikerüljek az iskola falai közül, túl 
legyek az érettségin, és soha többé ne kelljen törivel, magyarral és pár hasonló 
középiskolai tárggyal foglalkozni, csak azzal ami érdekel, az egyetem falai között. 
Aztán ide kerültem, és rájöttem, hogy itt bizony ugyanaz lesz: sokkal több fizi-
kával, európai unió és magyarországgal, minőségbiztosítással találkoztam, mint 
amire eredetileg számítottam.

Persze a geofizikát még mindig imádom. A Földdel, annak működésével és megis-
merésével foglalkozni szerintem remek, izgalmas és lenyűgöző (talán csak a csillagászat 
ehhez fogható). Az egyetem falai között rengeteg olyan előadáson és gyakorlaton vehet-
tem részt, amelyek ámulattal töltöttek el, és amelyeken sokat tanultam. A megszerzett 
tudást és tapasztalatot megőrzöm, és senki nem veheti el tőlem.

És hogy hogyan tovább? Ez jó kérdés. A választ pedig azt hiszem, megtartom 
magamnak (feltéve hogy kikristályosodik előttem), csak hogy kellően bulvárosra 
sikerüljön ez a kis írás. Na, nem mintha arra számítanék, hogy erre a címre min-
denki ugrani fog, nem a lájkvadászat a cél. Egyszerűen csak olyan helyzetben 
vagyok, amikor nem tudom megkerülni...

Saáry Ákos
főszerkesztő

foszerkeszto@ttkhok.elte.hu
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Csatlakozz a szerkesztőséghez cikkíróként, olvasó- vagy törde-
lőszerkesztőként, grafikusként! (Semmilyen előképzettség nem 
szükséges.) Jelentkezz a foszerkeszto@ttkhok.elte.hu e-mail címen 
vagy keress meg fogadóórámon csütörtökön 10.00–11.30 között  
a Déli Haliban (D 00.732), hogy megbeszélhessük a részleteket! 

Szeretettel várlak!

Tördelőszerkesztő:

Vezetőszerkesztő:

Olvasószerkesztők:

E lapszámot szerkesztették: E lapszámba cikket írtak*:

Schimek Éva
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Telek Máté
telek.mate@nyuz.elte.hu

Tóth Teodóra
toth.teodora@nyuz.elte.hu

Varga Roberta
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Medveczky Zsófia
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A fém felületének kémiai megmunkálásáról

Az Alkímia ma kémiai ismeretterjesztő sorozat következő, 2016. február 25-i 
alkalmán Péter László, az MTA Központi Fizikai Kutatóintézetének mun-
katársa tart előadást Belbecs és külcsín, avagy mit tesz egy fém felületével a kémiai 
megmunkálás? címmel.
A fémek a legismertebb és leggyakrabban használt szerkezeti anyagok. Az viszont 
korántsem közismert, hogy a kohászati eljárások során létrehozott fémes anyagok 
miféle kémiai megmunkálási eljárásokon esnek át, míg nemcsak szilárdságuk, 
hanem a felületük megfelelő minősége is alkalmassá teszi őket további felhasz-
nálásra. Az előadásban többek között olyan kérdésekről lesz szó, mint hogy mi 
a szerepe a fémek felületén keletkező oxidrétegnek a kémiai ellenálló képes-
ségben, mitől rozsdamentes egy acél, illetve mikor kedvezőtlen a felületen 
az oxidréteg jelenléte. Szó lesz arról is, hogy a fémeken képződő felületi 
oxidréteg eltávolításának milyen kémiai lehetőségei vannak, és arról, 
hogy ezeknek mi a szerepe a további felület-megmunkálási eljárások-
ban, például a horganyzásban és a zománcozásban.
Időpont: 2016. február 25. 17:00
Helyszín: ELTE TTK Eötvös-terem (1117 Budapest, Pázmány Péter 
sétány 1/A 0.83)

forrás: http://www.elte.hu

Az ELTE Pro Musica Vegyeskara a
Zeneakadémián

Az ELTE Bölcsészettudományi Kar Zenei 
Tanszékének Pro Musica Vegyeskara Mind-
szenty Zsuzsánna karigazgató vezetésével  
2016. február 28-án a Zeneakadémián George 
Friedrich Händel Sámson oratóriumának előadá-
sán működik közre.
Händel ószövetségi tárgyú nagy oratóriumának 
főszereplője a zsidók és a filiszteusok közötti háború 
nagy erejű, magányos hőse. Sámson bukását fele-
sége, a filiszteus származású Delila árulása okozta, 
aki álmában levágta férje haját, amiben ereje lakozott. 
A megvakított rab haja időközben újra kinőtt, és Sámson 
új erőre kapva szétfeszítette a templom oszlopait, a romok 
maguk alá temették vele együtt az ünneplő filiszteusokat is.  
A Sámson-ban kettős feladatot lát el az énekkar: különböző zenei 
eszközökkel jelenítik meg a zsidókat és a filiszteusokat. A barokk 
korban némiképp szokatlan módon a címszereplő szólamát a zene-
szerző ezúttal tenor énekesre bízta.
Az előadásra jegyek ezen a linken válthatók, az esemény Facebook-oldala 
pedig ide kattintva tekinthető meg.
Időpont: 2016. február 28. 19:30
Helyszín: Zeneakadémia, Nagyterem (1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.)

forrás: http://www.elte.hu

Konferencia Zsoldos Márta  
tiszteletére

Az ELTE Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógiai Kara konfe-

renciát rendez Zsoldos Márta pro-
fessor emeritus tiszteletére. A tanács- 

kozáson többek között Gereben Ferenc-
né professzor emeritus, Perlusz Andrea 

főiskolai tanár, Mohai Katalin adjunktus 
és Győri Miklós intézetigazgató egyetemi 

docens előadásait hallgathatják meg az érdek-
lődők. A prezentációk olyan szakterületek kér-

déseit járják körül, mint például a szem, a látás és a 
hallás összefüggései, a tanulási zavar korszerű diag-

nosztikus kérdései, valamint a hallássérült személyek 
identitása és a társadalmi integrációja.

Zsoldos Márta pályáját 1972-ben kezdte gyógypedagógiai 
tanárként a Siketek Általános Iskolája és Nevelőotthonában 

Budapesten. 2007. július 28-án vonult nyugdíjba, de továbbra 
is aktívan részt vesz a kar életében, amelynek 2013 szeptembere 

óta professor emeritusa.
A részletes program megtalálható az alábbi lin-

ken, regisztrálni pedig ide kattintva tudtok.
Időpont: 2016. március 8. 10:00
Helyszín: ELTE BGGyK (1097 Budapest, 
Ecseri út 3/C 107. terem)

forrás: http://www.elte.hu

A szervezeti kultúra működése

Az ELTE PPK Gazdaság- és Környezetpszichológiai 
Tanszék Környezetpszichológiai előadások sorozatá-

nak következő alkalmán, 2016. február 29-én G. Kenneth 
Koves pszichológus, az amerikai Institute for Nuclear 

Power Operations vezető munkatársa tart előadást a szer-
vezeti kultúráról és a szervezeti pszichológiáról Organization 

Culture: How Work Gets Done (Szervezeti kultúra: hogy zajlik 
a munka?) címmel. Az angol nyelvű előadásra minden 

érdeklődőt szeretettel várnak.
Az esemény Facebook-oldala az alábbi linkre 

kattintva érhető el, ahol további (angol nyelvű) 
információkat találhattok az előadásról és az 

előadóról egyaránt.
Időpont: 2016. február 29. 14:00

Helyszín: ELTE PPK Pszichológiai Intézet 
(1064 Budapest, Izabella utca 46., 216. terem)

forrás: http://www.elte.hu

Plusz-Mínusz

http://nyuz.elte.hu
http://www.issuu.com/tetekas_nyuz
http://www.facebook.com/tetekasnyuz
mailto:foszerkeszto%40ttkhok.elte.hu?subject=
mailto:foszerkeszto%40ttkhok.elte.hu?subject=
mailto:foszerkeszto%40ttkhok.elte.hu?subject=
mailto:schimek.eva%40nyuz.elte.hu?subject=
mailto:telek.mate%40nyuz.elte.hu?subject=
mailto:toth.teodora%40nyuz.elte.hu?subject=
mailto:varga.roberta%40nyuz.elte.hu?subject=
mailto:czauner.borbala%40nyuz.elte.hu?subject=
mailto:papp.luca%40nyuz.elte.hu?subject=
mailto:resch.borbala%40nyuz.elte.hu?subject=
mailto:saary.akos%40nyuz.elte.hu?subject=
mailto:laszlo.livia%40nyuz.elte.hu?subject=
mailto:saary.akos%40nyuz.elte.hu?subject=
mailto:czauner.borbala%40nyuz.elte.hu?subject=
mailto:medveczky.zsofia%40nyuz.elte.hu?subject=
http://www.elte.hu/hir?id=NW-8064
http://www.jegy.hu/program/g-f-handel-samson-65362/316650
https://www.facebook.com/events/1523299124632058/
http://www.elte.hu/hir%3Fid%3DNW-7987
http://barczi.elte.hu/letoltesek/Szabolcs/zsoldos_1.pdf
http://barczi.elte.hu/letoltesek/Szabolcs/zsoldos_1.pdf
https://docs.google.com/forms/d/14L2l8DgnQtvKld2UvDxLwmtEeixbJdzuQbgXGiYWn80/viewform
http://www.elte.hu/hir%3Fid%3DNW-8061
https://www.facebook.com/events/1257715217577204/
http://www.elte.hu/hir?id=NW-8045


52. félévfolyam 2. szám 
2016. február 24. TétékásNyúz

Hallgatói közélet Hallgatói közélet4 5Új arc az FF élén
Bemutatkozik az új szacskó

Sipos Fanni vagyok a Földrajz- és Földtudományi Szakterület 
új szakterületi koordinátora. Először is szeretném megköszönni 
a bizalmatokat és támogatásotokat. Igaz nemrégiben kerültem a 
tisztségbe, de megválasztásom óta igyekszem megfelelően ellátni 
a feladataimat.

Mindezt persze nem egyedül, 
hiszen a szakunkon lévő lelkes hall-
gatók igyekeznek a lehető legtöbbet 
tenni azért, hogy egy igazán jó közös-
séggé válhassunk. Egyik fő koncep-
ciónk, hogy minél több olyan progra-
mot biztosítsunk, melyek által jobban 
megismerhetik egymást szakokon 
belül (esetlegesen szakok között is) a 
hallgatók, és persze próbálunk minél 
változatosabb rendezvényekkel elő-
rukkolni (szakmai, közéleti).

Az elkövetkezendő időszakról
Elsősorban szeretném továbbvinni 

elődeim koncepcióját, melynek magja 
a szakterület összetartása és koordi-
nálása. Véleményem szerint a sikeres 
munka elengedhetetlen feltétele az 
együttműködés, valamint a türelem. 
Szeretném, ha minél több hallgató csat-
lakozna és épülne be az aktív hallgatók 
körébe. Ennek egyik leglényegesebb 
feltétele a mentorokkal és a többi aktív 
taggalvaló együttműködés, hiszen az 
elsőévesek közéletbe való belépése 
fontos az utánpótlásunk biztosításá-
hoz. Ezen felül érdekünk, hogy minél 
több hallgató jelenjen meg az időben 
meghirdetett SzaCs-okon ahol tájé-
koztathatom őket az aktualitásokról, s 
kikérhetem a véleményüket az egyéb 
pontokról. Képviselőinkkel szükséges 
az együttműködés és a kapcsolattartás.

Együttműködés a Hallgatói 
Önkormányzattal

 A megfelelő együttműködés alap-
ja a rendszeres és jó kommunikáció 
mind az elnökkel, mind a többi szak 
szakterületi koordinátoraival, illetve 
a tisztségviselőkkel. Úgy gondolom, 
hogy ekkor valósulhat meg az infor-
máció megfelelő áramlása hallgató-
társaim felé, hiszen egy jó koordinátor 
egy kapocs, mely fenntartja az egyen-
súlyt. Feladataimhoz tartozik, hogy 
megfelelő számú képviselői után-
pótlást biztosítsak. Ennek érdekében 

szükséges rávilágítani szakterületün-
kön belül is a HÖK fontosságára és 
szerepkörére.

Aktualitások
Földesek a Mentorrendszerben

Ha tavaszi félévről beszélünk, 
akkor fontos megemlítenünk a men-
torképzést, mely szervesen kapcsoló-
dik hallgatói életünkhöz.  Szakterü-
letünk igen szerencsésnek mondható, 
hiszen az elmúlt évekhez hasonlóan 
most is igen nagy érdeklődést mutat 
a mentorkodás mibenléte. A megvá-
lasztott mentorfelelőseinkkel és a men-
torkoordinátorral törekedni fogunk, 
arra hogy a képzés során figyelemmel 
kísérjük a jelölteket, illetve a kiválasz-
tás során a lehető legjobb döntést hoz-
zuk meg, hogy végül kikből lehetnek 
mentorok. Továbbá szeretnénk, 
ha a földes mentorgárda 
az előző évekhez hason-
lóan összetartana, 
megőriznék szakos 
identitásukat. Ennek 
érdekében tartani 
fogunk a jelölteknek 
egy kirándulás kere-
tében megrendezett 
csapatépítést, így 
nemcsak, hogy össze-
kovácsolódhatnak, de a Földes 
hagyományokat is továbbadhat-
juk nekik.

Korrepetálások (GEKKO)
Szakjaink eredményes elvégzése 

érdekében szeretném folytatni az őszi 
félévhez hasonlóan zajló korrepetálá-
sok lebonyolítását, melyhez segítsé-
gemre lesznek a jelölt és megszavazott 
korrepetálásfelelősök. A közeljövőben 
szükséges lesz felmérni, mely tárgyak-
ból érdemes korrepetálásokat tarta-
ni. Oktatóink és egyéb jó képességű 
hallgatótársaink segítségére alapozva 
már márciusban megkezdődhetnek a 
felzárkóztatások.

Földes rendezvények
 A tavaszi időszak közeleg, így már 

szervezés alatt állnak a különféle sza-
kos rendezvényeink. (Annyit már előre 
ígérhetek, hogy mindenki meg fogja 
találni a számára kedvezőt.)

Szeretném megemlíteni a Földes 
Felezőt, melyen a képzésük felénél járó 
hallgatóink ünnepelhetnek oktatóikkal 
együtt, illetve a hagyományokhoz híven 
játékos csapatverseny kerül megrende-
zésre, ez lesz az est fénypontja.

Továbbra is tervezünk játékeste-
ket szervezni (legalább kéthetente egy-
szer), melynek célja, hogy egy kis időre 
megfeledkezzünk a tanulás nehézsége-
iről. Akik pedig tudáskörük bővítésére 
törekednek, illetve gondolatban szeret-
nének elbarangolni a világ különböző 
pontjaira, azoknak ajánljuk figyelmébe a 
Földrajzos Klub által szerdánként meg-
rendezett előadásokat. Továbbá tekin-
tettel a jó idő közeledtére, szeretném 
felhívni a természet szerelmeseinek a 
figyelmét, hogy érdemes lesz figyelem-
mel kísérni Facebook oldalunkat, mivel 
az igényekhez mérten szeretnénk majd 
kirándulásokat is szervezni (szintén a 
Földrajzos Klub keretein belül).

Nemrég megfogalmazódott ben-
nünk a gondolat egy nagyobb Földes 

Bevonó néven futó eseménynek 
a megvalósítására, 
melynek elsődleges 
cél ja  szaktársaink 

(főként első éve-
sek) hallgatói köz-
életbe való bevo-

nása. Ezen ren-
dezvény keretein 
belül egy kötet-

len beszélgetést 
tervezünk, játékos 

feladatokkal, ezál-
tal megtapasztalhat-
ják, milyen is a Földes 

közösségbe tartozni.
Véleményem szerint ismét egy 

eseménydús tavaszi időszak vár ránk. 
Amennyiben kedvet kaptatok valame-
lyik rendezvényünk meglátogatásához, 
akkor sok szeretettel várunk titeket!

Végezetül szeretnék sok sikert 
kívánni mindenkinek ehhez a félév-
hez, illetve reménykedem, hogy egye-
temünk berkein belül sok szép élmény-
nyel gazdagodtok.

Sipos Fanni
földrajz- és földtudományi

szakterületi koordinátor
foldtudszk@ttkhok.elte.hu

Ki segít jövőre a gólyáknak?
A Mentorrendszer 10. startja

A múlt hét szerdai bevonót sikerként könyvelhetjük el, megtöl-
töttük az északi tömb 1.71-es termét, többségében új érdeklődőkkel. 
Eddig sem volt kérdés, van-e igény a Mentorrendszerre, főleg a 
folyamatosan alakuló és képlékeny jövőképű egyetemi rendszerben 
szükséges a mentorok jelenléte.

Ők segítenek az elsőéveseknek 
beilleszkedni a társadalmunkba, és a 
bürokrácia hétfejű sárkányát a gya-
korlati tudás lovagi kardjával fejezik 
le. Tehát amíg lesznek gólyák, addig 
kellenek mentorok is. A nagy érdek-
lődés azt mutatja, hogy minőségi 
képzésre van igény, ezt kell biztosí-
tani a jelöltek számára. Fontos, hogy 
legyen, ugyanakkor kellően szakmai 
és informatív, de szórakozással is jár-
jon, és egy jó közösség alakulhasson 
ki a szakterületi mentorok között és a 
szakterületek között is. A leckét felad-
ták. Fontos feladatom lesz a rendszer 
ilyenforma alakítása, hogy az valóban 
megfeleljen az elvárásoknak.

Vasárnapig lehetett jelentkezni a 
2016/2017-es Mentorrendszer mento-
rának az ELTE TTK-n, és igen sokan 
meg is tették, így a képzés nem szű-
kölködik alapanyagban. Ez azonban 
azt is jelenti a jelöltek számára, hogy 
a szokásosnál is jobban kell bizonyí-
taniuk rátermettségüket. De mi is vár 
az érdeklődőkre a jövőben?

Az elkövetkezendő hetekben elő-
adásokat hallgatnak meg az ELTE 
TTK HÖK tisztségviselőitől és segí-
tőiktől az egyetemet érintő legfonto-
sabb tanulmányi, ösztöndíj és köz-
életi ügyekkel kapcsolatban. Ezen 
kívül hamarosan rendelkezésükre 
bocsájtunk egy ún. Mentorkisokost 
is, amelyben össze vannak foglalva 
a legfontosabb egyetemi léttel kap-
csolatos dolgok, így önmagukat is 
tudják képezni. Ezekkel a fegyverek-
kel felvértezve kell, hogy megvívják 
harcukat a gonosz mestereikkel (de 
leginkább velem), és egy írásbeli teszt 
formájában bebizonyítani, hogy nincs 
olyan kíváncsi gólya, aki bármilyen 
csavaros kérdéssel képes megakasz-
tani őket mentorságuk során. Hiszen, 
ezen ismeretek nélkül a mentor nem 
mentor. Ezek után a mentorjelöltek 
jókedvét, játékosságát és csapatszel-
lemét fogjuk tesztelni különböző 

szakterületi játéknapokon, majd a 
Mentorkiránduláson, Mentorhétvé-
gén és Mentortáborban is.

A Mentorkiránduláson megta-
nulnak gyorsan ismerkedni, és egy 
főváros környéki játékos túra kere-
tében belekóstolhatnak az állomásos 
csapatversenyekbe, amely a legtöbb 
gólyatábor jellegzetessége. A kirán-
dulás után már szinte az összes kép-
zési eseményen részük lesz hasonló 
játékokban, így a gólyatáborra már 
biztosan egyik mentornak sem lesz 
ismeretlen érzés, és ez segít fejleszte-
ni a csapatvezetői, mediátori képessé-
geket és a gondolkodásmódot.

A Mentorhétvégén ezek a csapat-
vezető képességek már erősen tesztel-
ve lesznek a két nap alatt, ugyanúgy,  
mint a kreativitásuk. A kreativitás az 
egyik legfontosabb erény nemcsak a 
mentoroknak, de minden egyetemis-
tának jól jön a fejlett, kreatív gondol-
kodásmód (főleg a természettudomá-
nyi karon).

A júliusban tartott Mentortá-
bor már a mentorképzés lezárása 
lesz, ahol három napon keresztül 
élesben hangolódhatnak a közelgő 
gólyatábori élményekre, emellett 
az eddig a képzés során tanultak és 
tapasztaltak komplex felelevenítése 
és megszilárdítása is a tábor célja.  
Itt kiosztásra kerülnek a mentorpó-
lók: a státusszimbólumok, melyet 
minden mentor büszkén, címerként 

viselhet, zászlóként hordozhat, vagy 
másnap elhagyhat (ezt inkább ne).

A gólyatáborban egyértelmű a 
feladatuk, a csapatuk összeková-
csolása, a gólyák szórakozásának és 
biztonságának biztosítása, megisme-
résük, megismertetésük. Csapatveze-
tőkként, vagy a csapatvezetőket segí-
tő mentorokként végigkalauzolják 
a gólyákat első egyetemi bulijukon, 
készen az információátadásra.

A félév kezdetekor kezdődik 
azonban az igazi mentori munka, 
ismertetni kell a gólyáikkal a beirat-
kozás menetét és a Neptun rejtel-
meit (q-tér, tárgyfelvétel, ösztöndí-
jak, stb.). Eleinte sok lesz a kérdés 
és az értetlen tekintet, de a félév 
előre-haladásával exponenciálisan 
csökken majd a kérdések száma és 
a mentorokra hagyatkozás, ahogy a 
gólyáknak egyre természetesebb lesz 
az egyetemi légkör és az újonnan fel-
fedezett intuíciójuk. Ami marad az a 
felejthetetlen emlékek, és a jó társa-
ság. Persze ez csak egy idealizált kép, 
minden mentor saját belátása szerint 
koordinálja a saját csapatát, addig, 
amíg minden elengedhetetlen infor-
mációt és tudást átad a gólyáinak.

De miért is érdemes erről nem-
csak a mentorjelölteknek, hanem 
minden egyetemi polgárnak tud-
nia? Egyrészt, hogy kicsit mindenki 
beleláthasson a képzési rendszerbe, 
másrészt azért, mert tízedik éve bizo-
nyíthat a Mentorrendszer, tízedik éve 
működünk önként az ELTE-ért és a 
hallgatóiért, és tízedik éve konnekting 
pípöl. Ez nem csak szimbolikus siker, 
hanem valódi eredmény, ezt meg  
kell ünnepelni.

A közeljövőben várható a Hall-
gatói Alapítvány szervezésében egy 
szülinapi buli, a Mentorrendszer 
tízedik születésnapja alkalmából. 
Erre szeretettel várunk minden men-
tort, volt mentort és mindenkit, aki 
a mentorrendszer iránt érdeklődik. 
Az eseményről hamarosan hallo-
tok, figyeljétek a facebookot és jár-
jatok továbbra is nyitott szemmel  
az egyetemen.

A mentorjelölteknek innen is 
sok sikert, kitartást és eredményes 
felkészülést kívánok a jövő héttől 
induló képzéshez! Találkozunk az 
előadásokon!

Égerházi Bálint
mentorkoordinátor

mentorkord@ttkhok.elte.hu
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Kémia Intézet Kiváló Oktatója díj

Először került meghirdetésre a Kémia Intézet Kiváló Oktatója 
díja, mely a Kémia Intézethez tartozó oktatók munkájának elismeré-
sére jött létre. A díjra felterjeszthetőek skálája igen széles, nem csak 
a kémiai Intézet munkatársait, hanem a Kémiai Intézetben oktató 
külsős oktatókat, MTA munkatársakat vagy más egyetemeken dol-
gozó előadókat is jelölhettek.

Az oktatókat a díjra az Intézet 
kémia-, anyagtudomány, biológia-, 
valamint környezettan-szakos hallga-
tói terjeszthették fel, valamint az Inté-
zet Oktatási Bizottsága. A felterjesztés 
időszaka november 15-től december 
15-ig tartott a hallgatók számára.  
Az Oktatási Bizottság ezen időszak 
után tette meg a jelöléseit, a hallgatói 
jelölések ismeretében.

A jelöltek listájára a három leg-
több hallgatói felterjesztést elért okta-
tó, valamint az Oktatási Bizottság két 
jelöltje került fel, név szerint: Dénesné 
Dr. Rácz Krisztina, Dr. Jalsovszky 
István, Zihné Dr. Perényi Katalin,  
Dr. Rohonczy János, Dr. Róka András.

Ezután kezdődött a szavazás, 
mely során mind a hallgatók, mind az 
Intézet munkatársai anonim módon 
online tehették le voksukat az álta-

luk legkiválóbbnak tartott oktatóra. 
Az 1346 szavazásra jogosult hallga-
tó közül 436-an adtak le szavaza-
tot, amely egy nagyon jó arány a díj 
hagyományteremtő jellegére nézve. 
Az oktatók 60%-a élt szavazati jogá-
val, így a február 3-án záró szavazási 
időszak végére 479 szavazat alapján 
dőlt el a díj sorsa. A szavazatok össze-
számolása során figyelembe vettük, 
hogy egyes oktatók hány hallgatók 
oktattak két félév során, így a beérke-
zett szavazatokat normáltuk.

A szavazás végeredménye a követ-
kezőképp alakult:

1. Dénesné Dr. Rácz Krisztina
2. Dr. Róka András
3. Dr. Jalsovszky István
4. Zihné Dr. Perényi Katalin
5. Dr. Rohonczy János

Tehát az ELTE Kémiai Intézet 
Kiváló Oktatója 2015-ben Dénesné  
Dr. Rácz Krisztina, akinek ezúton is 
szeretnék az elismeréshez gratulálni. 
Az ünnepélyes átadás március 4-én, 
14:00-kor lesz az Északi Tömb 0.83, 
Eötvös teremében, melyre minden 
érdeklődőt szeretettel várunk.

Ezúton is szeretném megköszönni 
mindenkinek, aki szavazott, illetve részt 
vett a jelöltek felterjesztésében. Remé-
lem, a lelkesedés jövőre is megmarad, 
illetve még több embert érünk el.

További köszönet illeti még a 
díj koncepcióját kidolgozó Dr. Tóth 
Gergelyt, Balogh Dánielt és Koncz 
Benedeket, akiknek a díj ötlete és 
megalapítása köszönhető.

Vajda Levente
kémia szakterületi koordinátor

kemiaszk@ttkhok.elte.hu

Ellenőrizz minket!
A Hallgatói Önkormányzat leg-

főbb döntéshozó testülete a Kül-
döttgyűlés. Itt üléseznek az általa-
tok választott képviselők, illetve az 
Önkormányzat tisztségviselői. Az ő 
munkájukat a rendszeres beszámolási 
kötelezettség, s az alapján a képviselők 
szavazata kontrollálja, de azt, hogy ők 
– és maga a Küldöttgyűlés, valamint az 
egyéb érdekvédelmi testületek – való-
ban szabályosan működnek, egy egész 
bizottság ellenőrzi.

Az ő nevük – nem meglepő módon 
– Ellenőrző Bizottság. Ez egy háromfős 
testület, egy elnökkel és két taggal, s 
alapesetben ezek a tisztségek be is van-
nak töltve. Sajnos az elmúlt időszak-
ban, különböző okok folytán mindhá-
rom pozíció megüresedett. Kellemetlen 
helyzet, hiszen a TTK HÖK számára 
mindig is fontos volt az átláthatóság és 
a szabályos működés, ez a kettő alap-
vető jellemzője a rendszernek. Persze 

működőképesek vagyunk, szavazat-
számlálók segítségével a nyílt- és titkos 
szavazások is rendben lefolynak, így 
a mindennapjainkban nem okoz áthi-
dalhatatlan veszteséget az Ellenőrző 
Bizottság hiánya, mégis megnyugtató, 
ha van kontroll, és nem rutinból kell 
működnünk.

Ezért fordulok most hozzád, ked-
ves Olvasó, hiszen talán éppen te leszel a 
következő alkalmas EB tag! Ha érdekel  
a közélet, belekóstolnál a „höközésbe”, 
itt lehet a helyed! Ellenőrző bizottsá-
gi tagként nem kell új dolgokat kita-
lálnod, így a többi tisztségviselőre 
háruló állandó nyomás (megújulás és 
a hallgatói igényekhez való állandó 
alkalmazkodás…) nincs a válladon. 
A te feladatod az lenne, hogy alapo-
san tanulmányozd a Hallgatói Önkor-
mányzat Alapszabályát, a Szakterületi 
Bizottságok és a Választmány ügy-
rendjét. Erre azért van szükség, hogy 
ha bármi szabálytalanságot észlelsz, 
zsigerből tudj nemet mondani, illetve 

ha bárkinek kérdése lenne, csípőből 
tudj rá válaszolni. Amennyiben egy 
hallgatónak problémája akad a HÖK 
eljárásával, vagy akár egy tisztségvise-
lőjével, akkor is az Ellenőrző Bizottsá-
got keresi fel.

Természetesen nem várjuk el, hogy 
magadtól képes legyél arra, hogy eze-
ket a szabályzatokat bevágd – előző 
bizottsági tagok fognak segíteni a fel-
készülésben. A felkészítés végén egy 
általános teszt segít eldönteni, hogy 
valóban sikerült-e megtanulnod a leg-
lényegesebb dolgokat, hiszen a legtöbb 
feladatba úgyis menet közben tanulsz 
bele. Amennyiben úgy érzed, megfele-
lő lennél erre a megtisztelő pozícióra, 
ne habozz írni, a kommeh@ttkhok.elte.hu  
címen bármikor el tudsz érni, én pedig 
majd elirányítalak a megfelelő szemé-
lyekhez.

Várjuk jelentkezésed!
Török Mátyás

kommunikációs elnökhelyettes
kommeh@ttkhok.elte.hu

Biológia
Február 16-án délután hat órakor 

került sor a biológia mentortájékozta-
tóra. Ennek célja az volt, hogy minél 
több biológus hallgató érdeklődését 
felkeltsük a mentori munka iránt, és 
minden kérdésükre választ kapjanak 
ezzel kapcsolatosan.

A programot Égerházi Bálint men-
torkoordinátor rövid előadása vezet-
te be, amelynek keretében elmondta 
képekkel illusztrálva elmondta a leg-
fontosabb állomásokat a mentorképzés 
során. Ezt követte egy közös beszélge-
tés korábbi mentorokkal, akik elmesél-
ték saját tapasztalataikat, a mentorság 
előnyeire és hátrányaira is kitérve.

Természetesen Dolgos Rita, az újon-
nan megválasztott szakos mentorfelelő-
sünk bemutatkozása se maradhatott el, 
aki elmesélte az elképzeléseit a közös 
munkáról. A mentorbeszélgetés után 
megint egy rövid előadás következett a 
Hallgatói Önkormányzat felépítéséről és 
működéséről, amit Török Mátyás kom-
munikációs elnökhelyettes tartott.

Mivel számunkra az is fontos volt, 
hogy a megjelent mentorjelölteket is 
megismerjük, ezért megkértük őket, 
hogy ők is mutatkozzanak be, amely 
egy játékos formával indult. Ezután 
különböző kérdésekkel tartottuk fent 
a beszélgetést, így azt is megtudhattuk, 
ki milyen motivációval rendelkezik 
ezzel kapcsolatosan.

A legvégén még egy kis nosztal-
giázásra is sor került, amelyen belül 
egymásnak elmeséltük a legjobb és leg-
izgalmasabb egyetemmel kapcsolatos 
történeteinket, ennek köszönhetően 
végül fél kilenckor lett vége a program-
nak. Szerintem a megjelentek számára 
hasznos volt a tájékoztató, és senki sem 
ment haza megválaszolatlan kérdéssel. 
Remélem, mindenki jól érezte magát, 
és még inkább kedvet kapott arra, hogy 
mentornak jelentkezzen. Így már csak 
az marad hátra, hogy jó felkészülést és 
sok új tapasztalatot kívánjak a jelent-
kezőknek a szakterületünk nevében!

Nagy Anikó
biológia szakterületi koordinátor

bioszk@ttkhok.elte.hu

Tanárképzés
A szerda délutáni mentorbevonón 

a közös tájékoztatót követően külön 
tanáris beszélgetés is volt. Kilencen 
akadtak, akik már beadták vagy még 
fontolgatják a jelentkezést. Sok szó esett 
a tanáris mentorok különleges helyze-
téről, milyen klassz dolog, hogy akár 
két szakterületen is vállalhatnak men-
tori munkát, ugyanis a jelentkezésnél 
megadhatnak még egy szakot szakpár-
jaik közül, ahol szintén a csapat tagjai 
lehetnek. Beszélgettünk az új jelentke-
zők motivációjáról, valamint a „régi-
ek” hoztak fel történeteket. Remélem, 
a bizonytalanokat is sikerült meggyőz-
nünk, és belevágnak ebbe a kalandba.

2016.02.18-án már a Tanárképzési 
szakterület saját bevonóját tartottuk 
meg Tudj meg többet a Tanárképzési szak-
területről! címen.

Nagyon szomorú voltam, hogy 
ilyen kevesen érdeklődnek és az érdek-
lődők között sokan már így is aktív 
tagok. De szerencsére azért akadt olyan 
is, aki újonnan érdeklődött, így a ter-
vezett előadást megtartottuk, mivel is 
foglalkozik a Tanári SzaCs, és milyen 
szervekkel kell együttműködnünk.  
Az előadáson kevés szó esett a mentor-
képzésről, mivel már előző nap ezt hosz-
szan tárgyaltuk, és a HÖK-ről sem feled-
keztünk meg, egy kisebb érdeklődést 
felkeltő előadást tartott, Török Mátyás, 
kommunikációs elnökhelyettes.

Mivel kevesen voltunk, így néhány 
témánál elkalandozunk, és aktuális 
problémákról is esett szó, például, 
hogy a Tanárképző Központban most 
tárgyaljuk a hosszú iskolai gyakorlatot, 
így az új emberek is becsatlakoztak az 
ötletelésbe, és a bioszosoknál éppen fő 
téma, így előkerült a záróvizsga, szak-
dolgozat mikéntje is.

Reménykedem, hogy, aki eljött 
az jövőben aktívan részt vesz majd 
a munkában. Új és lelkes tagok nél-
kül ez a szakterület (sem) nem tud 
megállni a lábán, annyiféle szakos-
ból tevődünk össze, hogy a hatékony 
működéshez legalább ennyi emberre 
is szükségünk van. Az ülések nyil-
vánosak és minden érdeklődőt sze-
retettel várunk,  és természetesen 
minden ötletre nyitottak vagyunk!  
Én reménykedem benne, hogy lesz-
nek lelkes emberek, akik segítenek 
majd a szakterület működésében.

Sudár Mariann
tanárképzési szakterületi koordinátor

tanarszk@ttkhok.elte.hu

Szakterületi bevonók
Az elmúlt héten több szakterület megpróbált újabb tagokat 

becsábítani a hallgatói érdekképviseletbe. Az, hogy ez hogyan is 
sikerült, arról az alábbiakban olvashattok a biológia, a fizika és a 
tanárképzési szakterület beszámolóiból.

Fizika
A február 18-ai Fiziqs Bevonó 

megszervezésére egyrészt a közelgő 
képviselőválasztás, másrészt a már 
folyamatban levő mentorjelentkezés is 
okot adott. A rendezvény célközönsége 
természetesen a legfrissebb évfolyam 
volt, de sikernek tudható be az is, hogy 
felsőbb éves érdeklődők is akadtak.

Az ismerkedés és a bemutatkozá-
sok sora után a szakterületi koordi-
nátor bemutatta a fizika szakterületet, 
mint a TTK HÖK részét, ismertette 
a Szakterületi Bizottság összetételét, 
majd a képviselők és a delegáltak kilé-
tét és feladatköreit, felhívva a figyel-
met a döntéshozatalban való részvé-
tel fontosságára. Később a kommu-
nikációs elnökhelyettes általánosan 
beszélt a TTK HÖK-ről, és válaszolt a 
főképp ösztöndíjakkal és gólyatábor-
ral kapcsolatos kérdésekre. A Hallga-
tói Önkormányzat mellett a Magyar 
Fizikushallgatók Egyesületét és ezen 
belül az ELTE Helyi Bizottságot (EHB) 
is megismerhették az érdeklődők.

Ezek után egy sokak számára új 
név szerepelt a programban. A Buda-
pest Young Minds Section az Európai 
Fizikai Társaság részeként elsősorban 
a fizika népszerűsítésében résztvenni 
kívánó hallgatókat szólította meg. Mint 
ahogy az első percekben kiderült, a 
legtöbb új arcot mégis a mentorrend-
szer vonzotta. A frissen megválasztott 
mentorfelelős (Zsidi Gabriella) mesélt 
a képzés programjairól és ütemezé-
séről, majd közösen megválaszolásra 
kerültek a jelöltek kérdései. 

A bevonó felhozatala is bizonyítja, 
hogy a fizika szakos hallgatók tanul-
mányaik mellett igencsak színes köz-
életi palettából válogathatnak, legyen 
szó érdekképviseletről, szakmai prog-
ramok szervezéséről, ismeretterjesztés-
ről vagy éppen csapatépítésről. 

A fent említett csoportosulások 
bármikor várják a csatlakozni vágyó 
hallgatókat, érdeklődni az aláírásban 
olvasható e-mail címen lehet.

Berekméri Evelin
fizika szakterületi koordinátor

fizikaszk@ttkhok.elte.hu
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Egy kutató, aki tanár és egyben anyuka is

2016. február 5-én egyetemünk tizenkét fiatal tudósa részesült  
Az ELTE Ígéretes Kutatója elismerésben, köztük a TTK négy büszke-
sége is. A díjazottak egyikével, Erőss Anita hidrogeológussal beszél-
gettünk a szakkollégiumi életről, az ifjú kutatók lehetőségeiről és 
természetesen a termálkarsztokról.

Alföldiként miért döntött annak idején 
az ELTE és a karsztkutatás mellett?

Szülőfalum, Ártánd egy ötszáz 
lelkes kis település. A szomszédos 
kisvárosba, Biharkeresz-
tesre jártam általános 
iskolába és gimnázium-
ba is. A földrajzot, azon 
belül is a természetföld-
rajzot, valamint a ter-
mészetjárást mindig is 
nagyon szerettem. Gim-
náziumi földrajztanárom, 
Molnár Gizella  kiváló 
szakemberként a kötelező 
tananyagon kívül renge-
teg pluszt csempészett az oktatásba, 
többek között egy kis geológiát is.  
Így döntöttem a geológia mellett. Mivel 
a földtudományok természettudomá-
nyos vonala jobban vonzott, mint a 
műszaki, az ELTE-t választottam.  
A hidrogeológia mellett már az egye-
temi évek alatt tettem le a voksot.  
Szerettem volna olyasmivel foglal-
kozni, amiből a hétköznapi emberek-
nek is haszna van. Mádlné Szőnyi 
Juditnak köszönhetem, hogy ebbe 
az irányba indultam el. Ő volt a dip-
lomamunkám és doktori munkám 
témavezetője, most is az ő kutatócso-
portjában dolgozom. Neki köszön-
hetően kapcsolódtam be még hall-
gatóként a Budai-termálkarszt kuta-
tásába, és azóta is ezen a területen 
dolgozom. Ez a terület és általános-
ságban a hipogén karsztok kutatása 
egy nagyon izgalmas téma. Hazánk-
ban pedig bőven van erre lehetőség.

Mint vidéki hallgató, tagja volt az 
ELTE Bolyai Kollégiumnak. Mit jelentett 
Önnek az ott töltött időszak? Milyen élmé-
nyei vannak a Bolyai közösségi életéből? 
Mennyiben segítette szakmai előrehaladá-
sát a szakkollégium?

Én viszonylag későn, doktoran-
duszként kerültem be a Kollégium-
ba, amiért máig nagyon hálás vagyok 

Patkós András  professzornak, a 
Kollégium akkori igazgatójának. 
Szép emlékeim vannak az ott töltött 
időszakról. Számos nagyon érdekes 

csütörtök esti előadás jut 
most eszembe, sehol más-
hol nem hallhattam volna 
például Sólyom Lászlót 
vagy Zacher Gábort, csak 
hogy néhányat említsek. 
A Bolyai Konferenciákon 
más szakterületek kuta-
tásaiba volt  lehetőség 
belepillantani, ami sze-
rintem nagyon jó dolog, 
mert az ember javarészt a 

saját szakterületén mozog, és hajla-
mos beszűkülni. Mindezek tágítják 
a látókört, erősítik a vitakészséget, 
bátorítanak arra, hogy az ember 
merjen kérdezni, akkor is, ha nem 
a szakterületéről van szó. Ezekre a 
tudományos pályán nagyon nagy 
szükség van.

A Bolyai Kollégium célja „a szociáli-
san érzékeny reálértelmiség kinevelése”.  
Az Ön esetében ez teljesült?

Szociális érzékenységemet alapve-
tően családomnak és a falusi közösség-
nek köszönhetem.

Úgy tudom, hogy egy időre visszatért 
a Bolyaiba, mint a földtudományi szaksze-
minárium vezetője. Ezt hogyan élte meg?

Nagyon örültem Horváth Erzsébet  
megkeresésének, amikor kollégája, 
Nagy Balázs mellé engem is megkért 
a földtudományi szakszeminárium 
vezetésére. Úgy éreztem, hogy végre 
viszonozhatom a Kollégiumnak, amit 
kaptam. A szakszemináriumi munkát 
most átadtam egy időre tanszéki kol-
légámnak, Simon Szilviának, ugyan-
is 2014 nyarán kislányom született. 
Egyelőre még marad ez a felállás, de 
tervezem majd újra átvenni a szaksze-
mináriumi feladatokat.

Ön szerint lehetséges egyszerre jó 
anyának és sikeres kutatónak lenni? Vagy 
fel kell áldozni az egyiket a másik oltárán?

Nem egyszerű a kérdés. Egy kuta-
tó sikereinek vannak mérőszámai 
(cikkek, impakt faktor, projektek stb.), 
de mit jelent az, hogy valaki jó anya? 
Igyekszem minden fronton megfelel-
ni, ez nem egyszerű feladat és áldo-
zatokkal is jár. De a kettő nem zárja 
ki egymást! Azzal, hogy valaki anya 
lesz, nem szűnik meg kutatónak lenni, 
csak másképp kell beosztani az idejét 
és erőforrásait.

Ösztöndíjasként több alkalommal is 
tanult Németországban. Ehhez milyen 
mértékű idegen (szak)nyelvi előképzettség-
re volt szüksége?

Németországba először egyetemi 
hallgatóként jutottam el ösztöndíjjal. 
Ekkor még egyáltalán nem tudtam 
németül, de ez nem volt probléma. 
Angol nyelvtudásommal jól elboldo-
gultam, a szakterületemen is. Későbbi 
ösztöndíjas tartózkodásaim alatt tanul-

tam meg németül, többek között azért, 
mert szeretek nyelveket tanulni, és a 
kint töltött idő nagyon jó gyakorlási 
lehetőség is volt egyben.

Melyek a legnagyobb különbségek a 
magyar és a német egyetemek, illetve kuta-
tói lehetőségek között?

Németországban azt vettem észre, 
hogy nem probléma a hallgatók részéről, 
ha egy-egy kurzust külföldi hallgatók 
miatt angolul kell hallgatniuk. Nálunk 
ez még annyira nem egyértelmű, inkább 
probléma. Pedig nagyon fontos a – leg-
többször angol – szaknyelv ismerete.  
A kutatói lehetőségek tekintetében 
hasonló, hogy mindenhol pályázni kell, 
anélkül nincs előrelépés. Németország-
ban sokkal nagyobb a fluktuáció és ezzel 
együtt a mobilitásra való hajlam, de ott a 
lehetőség is több.

Milyen kilátásai vannak 
egy frissen végzett magyar hid-
rogeológusnak az itthoni kutatói 
életben vagy a munkaerőpiacon? 
Ön nem gondolkodott külföldi 
karrieren?

Hazánkban hidrogeoló-
gusként általában el tudnak 
helyezkedni az erre szako-
sodott, frissen végzett hall-
gatók. Aki kutatói pályára 
adja a fejét, annak már nehe-
zebb dolga van. Kutatóinté-
zet híján csak az egyetemek 
maradnak. Kimondottan 
külföldi karrieren nem gon-
dolkodtam. Sosem volt probléma szá-
momra külföldön élni, ott dolgozni. 
Hosszabb-rövidebb időre szívesen is 
megyek. Viszont én az a típus vagyok, 
aki itthon van otthon.

Azt gondolhatnánk, hogy a főváro-
sunk geológiai képződményeit már töké-
letesen ismerjük, nincs rajtuk kutatni-
való. Ön ezzel szemben többek között a 
Budai-hegység karsztjelenségeit kutatja. 
Mi az, ami még mindig nem tisztázott 
ezen a területen?

Erről, azt hiszem, órákig tudnék 
beszélni. Talán azt emelném csak 
ki, hogy mi ezt a területet egy más 
szemüvegen keresztül nézzük. A fel-
szín alatti vizek gravitációsan vezé-
relt áramlási rendszerére és földtani 
hatótényező szerepére Tóth József 
magyar származású, Kanadában élő 
professzor világított rá a hatvanas 
évek elején. Azóta egy paradigmavál-

tás zajlik, de ez a szemlélet még nem 
mindenhol elfogadott a világban, ez 
hazánkra is igaz. Ezzel a szemlélettel 
válik világossá a termálvizek és a bar-
langok kapcsolata. Rengeteg morfo-
lógiai alapon levezetett ismeret kerül 
új megvilágításba a hidrogeológiai 
háttér megértése alapján, és természe-
tesen számos új dologra is fény derül.  
Csakhogy egy konkrétumot is említ-
sek: a Gellért-hegy barlangjai esetében 
is a keveredési korróziót tartották a 
barlangok képződéséért felelős folya-
matnak, mint minden más budai-ter-
málkarsztos barlang esetében. A hidro-
geológiai háttér megértésével sikerült 
rávilágítani arra, hogy itt nem lehet 
szó különböző vizek keveredéséről, 
mert itt csak „egyfajta” termálvíz van, 
tehát más folyamat játszik szerepet a 
barlangok kioldódásában.

2010 óta koordinálja a geológus 
TDK-t. Miért vállalta ezt a feladatot, mi a 
célja ezen a téren?

A TDK a kutatóvá válás kezdeti 
lépéseit jelenti. Örültem, amikor rám 
bízták ezt a feladatot, mert fontosnak 
tartom, hogy szervezési munkámmal 
támogassam, segítsem azokat a hall-
gatókat, akik plusz feladatot vállaltak a 
kötelezők mellett. Igyekszem különdí-
jakat felhajtani munkájuk elismerésére, 
illetve terepgyakorlatokat szervezek 
a TDK-zó hallgatóknak, hogy ezzel is 
bővítsék tudásukat.

Néhány éve a Kutatók Éjszakája 
Tudásjáratán is beszélt kutatásairól, a 
Nemzeti Kiválóság Program keretében 
pedig blogot írt. Fontosnak tartja a tudo-
mányos ismeretterjesztés ezen formáit?

Nagyon fontosnak tartom a 
tudomány lefordítását a hétköznapi 

embereknek. Számomra fontos, hogy 
eredményeimet mindenki számára 
érthető módon tudjam prezentálni, 
hogy megértsék miért fontos, érdekes 
az, amit csinálok. Ez rendkívül nehéz 
feladat. Nekem ezt még nagyon gya-
korolnom kell. A budapesti kutatási 
terület azonban egy rendkívül hálás 
téma a tudományos ismeretterjesztés 
szempontjából.

Oktatói tevékenysége nem hátráltatja 
kutatói munkásságát?

Már doktoranduszként is bekap-
csolódtam az oktatásba, szívesen csi-
nálom kutatóként is. A hallgatókkal 
való kapcsolattartásra is jó lehetőség, 
mert bármiről legyen is szó, az ember 
mindig bele tudja szőni saját kutatási 
témáját, és így lehet lelkes, érdeklődő 
hallgatókra is találni.

Milyen konkrét kutatási cél-
ra fogja felhasználni „Az ELTE 
Ígéretes Kutatója” címmel járó 
támogatást?

A támogatás nagy segít-
ség a posztdoktori OTKA-
pályázatomhoz (Országos 
Tudományos Kutatási Alap-
programok – a szerk.), melynek 
témája a Villányi-termálkarszt 
hidraulikai és geokémiai kuta-
tása. Emellett más területeken 
is vannak folyamatban lévő 
kutatásaim, ahol jól jön ez a 
támogatás. Ilyen például a 
budapesti Molnár János-bar-

lang, melynek víz alatti kutatása a búvá-
rok segítsége ellenére technikailag nagy 
kihívás. Remélem lesz lehetőségem arra 
is, hogy a velem együtt dolgozó hallga-
tókat támogassam, például konferencia-
részvétellel.

Mit üzen a természettudós hallgatóknak?

Ma már nagy a verseny, időben el 
kell kezdeni „nyüzsögni”, ha egy kuta-
tási terület vagy egy oktató tevékenysége 
szimpatikus. Minden pályázati lehető-
séget meg kell próbálni, és minél több 
tapasztalatot kell gyűjteni itthon és kül-
földön is. Fontos a nyitottság, a látókör 
bővítése, az alázat, valamint a kollégák, 
tapasztaltabb szakmabeliek tisztelete és 
a kemény, kitartó munka.

Telek Máté
telek.mate@nyuz.elte.hu

(Az interjú a Kollázs magazin első félév-
folyam harmadik számában jelent meg.)

Az ELTE Tudományos Tanácsa 2015 őszén első alkalommal írt ki pályá-
zatot negyven évesnél fiatalabb kutatók számára Az ELTE Ígéretes Kutatója cím 
elnyerésére. A díjakat a Tudományos Kutatás Napja keretében Mezey Barna 
rektor és Szalay Péter, a tudományos ügyek rektorhelyettese adta át a fiatal 
tudósoknak az Egyetemi Könyvtár Dísztermében. A pályázatra összesen 75 
pályamunka érkezett, melyek közül tizenkettőt részesítettek egyenként egy-
millió forintos támogatásban. Mezey Barna rektor köszöntőjében kiemelte: 
a beadott pályaművek magas száma is mutatja, hogy az ELTE-n nincs hiány 
tehetséges fiatal kutatókból. A BTK-ról, az ÁJK-ról valamint a PPK-ról két-két, 
az IK-ról és a TáTK-ról egy-egy főt díjaztak, míg karunkról Erőss Anita mellett 
Nógrádi Dániel (Elméleti Fizika Tanszék), Hargitai Rita és Herczeg Gábor 
(mindketten az Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék munkatársai) részesült 
az elismerésben. Érdekesség, hogy a rendezvény keretében többek között Frei 
Zsolt, az Atomfizika Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára is tartott egy elő-
adást A gravitációs hullámok nyomában címmel, hat nappal a tudománytörténeti 
jelentőségű felfedezés bejelentése előtt.
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ERASMUS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS(Kari tájékoztató: 2016.02.25. csütörtök 14:00 0-805 Fejér Lipót terem)Az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázatot ír ki a 2016/2017. tanévben Erasmus+ hallgatói mobilitási programban való részvételre
A pályázat célja:
Az Erasmus+ program keretében a pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak Európai Uniós partneregyetemeink egyikén részképzésben részt venni (lehetőséget kapnak arra, hogy a 

külföldi egyetem saját hallgatóival megegyező státusban fogadja őket, nem kell tandíjat fizetniük és a kint teljesített kurzusok itthoni tanulmányi kötelezettségükbe kari/intézeti/tanszéki engedéllyel 

beszámíthatók), valamint külföldi egyetemen, szakmai szervezetnél, non-profit szervezetnél szakmai gyakorlatot teljesíteni. A tanulmányutak célja félév-áthallgatás, a szakdolgozat elkészítése, illetve 

a szakos tanulmányokkal egybekötött szakmai gyakorlat lehet. A mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi tanulmányokat és/vagy a szakmai gyakorlatot a küldő intézmény elfogadja és 

azt a hallgató itthoni előmenetelébe – az ELTE-s kreditszámokon és átszámított érdemjeggyel - beszámítja.Az Erasmus+ program keretében külföldön teljesítő hallgatók:• részképzés esetében 3-12 hónapot, szakmai gyakorlat esetében 2-12 hónapot töltenek külföldön;• a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat;• itthon is beiratkoznak, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják;
• külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét kiváltják. A két együttműködő tanszék a hallgató kiutazása előtt megállapodik arról, hogy a hallgató 

mely kurzusokat fogja elvégezni a külföldi egyetemen. A külföldön teljesítendő kreditszám félévente: a fogadó egyetem által meghatározott kreditszám, de nem lehet kevesebb, mint 20 ECTS. PhD 

hallgatók a képzési tervükben meghatározott kutatási tevékenységet is teljesíthetnek a partneregyetemen részképzés keretében (nincsen minimum kreditelvárás);
• szakmai gyakorlat esetében a fogadó ország munkaügyi szabályainak megfelelő főállású heti óraszámban dolgoznak (ez általában heti 35-40 óra);
• külföldön teljesített szakmai gyakorlatukkal az itthoni szakmai gyakorlatuk egy részét vagy egészét teljesítik (a tanszék és a fogadó szervezet a hallgatóval a kiutazás előtt megállapodik arról, 

hogy a hallgató a szakmai gyakorlat során milyen tevékenységeket, feladatokat fog teljesíteni);• Erasmus-ösztöndíjban is részesülhetnek (minimum 2 v. 3, maximum 5 hónap).A szakos kurzusok az ELTE-s kreditszámon beszámításra kerülnek, az egyéb kurzusok külön eljárás keretében beszámíthatók a hallgató tanulmányaiba.
A pályázat előkészítése során ellenőrizze a partneregyetemek honlapjain a kurzuskínálatot, tájékozódjon arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap-, vagy mesterképzés) hirdet-

nek kurzusokat. A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt a szakmai és/vagy a kari koordinátorok adnak. A partnerintézmények és a szakmai koordinátorok 

listája a Neptun Erasmus pályázati felületén, kari koordinátoroknál és a kari honlapokon, valamint a www.elte.hu/erasmus honlapon is elérhető.
Kik nyújthatnak be pályázatot?
Milyen ösztöndíjak nyerhetők el (időtartama, összege)?Mi a pályázat benyújtásának határideje és módja?Hogyan bírálják el a benyújtott pályázatokat?
További információk, és a fenti kérdésekre a válaszok: http://ttkhok.elte.hu/erasmus-jelentkezes és http://www.elte.hu/erasmus/hallgmob.

Steve McCurry 
LEGENDÁS FOTÓK

2016. február 25-től április 3-ig a Műcsarnokban
Steve McCurry a kortárs fotóművészet ikonikus alakja. 

Neki köszönhetők az afgán konfliktusról készült első képek, 
Sharbat Gula, az afgán lány című fotója pedig az elmúlt évti-zedek során bejárta az egész világot. McCurry Ázsiában készített felvételei ezúttal Magyarországon, a Műcsarnokban láthatók: 2016. február 25-től április 3-ig mintegy félszáz legendás fotó szerepel az amerikai művész kiállításán.

Steve munkái magazinok és könyvek címoldalán szerepeltek; több mint egy tucat könyvet jelentetett meg, és világszerte megszámlálhatatlan kiállítás fűződik a nevéhez.
McCurry Philadelphia egyik külvárosában született. A Pennsylvaniai Állami Egyetem film szakán tanult, majd egy helyi újság munkatársa lett. Többéves szabadúszó tevékenység után egy hátizsáknyi ruhával és filmtekerccsel keresztül-kasul utazta Indiát, miközben fényképezőgépével fedezte fel az országot. Több hónapos utazás után lépte át a pakisztáni határt, ahol egy afgán menekültekből álló csoporttal találkozott. Akkor csempészték át Afganisztánba, amikor a szovjet megszállók épp lezárták az országot a nyugati újságírók előtt. Heteket töltött a mudzsahedinek közé beépülve – a világ McCurrynek köszönheti az afgán konfliktusról készült első képeket, a háború emberi oldalát bemutató felvételei bejárták a világsajtót. Azóta számtalan országban készített lenyűgöző felvételeket; elsősorban a konfliktus sújtotta területek, eltűnőben lévő kultúrák, ősi hagyományok, valamint a kortárs kultúra érdekli. Az ember minden képén elsőrendű fontosságú – az afgán lányról készült, méltán híres képe is ennek köszönheti elemi erejét.
McCurryt a fotóművészet legrangosabb díjaival tüntették ki: Robert Capa-aranyérmet, Nemzetközi Sajtófotó Díjat kapott, a World Press Photo versenyen pedig egyedülálló módon négy fődíjat is nyert. A francia kultuszminiszter a Francia Köztár-saság Művészeti és Irodalmi Rendjének lovagi fokozatát adományozta számára, nemrég pedig a londoni Royal Photographic Society ítélte neki a Centenáriumi Életműdíjat.

Kurátor: Bán András, Tulipán Zsuzsa

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 meg-

felelően 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 tudományos kutatá-

sokat 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 hajlamosak 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

II. Élettudományi Liftbeszéd Fesztivál
Tudomány két percben!

Március 5-én ismét megrendezzük a Liftbeszédek és 
Liftbeszélők Fesztiválját: a résztvevő hallgatók és kutatók 
2-2 percben mutatják be kutatási területüket, eredménye-
iket. Egy liftbeszéd akkor jó, ha bárki megérti, ezért sze-
retettel hívunk a közönségbe mindenkit, aki érdeklődik 
a tudományok iránt.
Helyszín: ELTE TTK Déli tömb, 0-821 Bolyai János terem
Időpont: 2016. március 5. szombat 14:00 (munkanap!)

http://ttkhok.elte.hu/erasmus-jelentkezes
http://www.elte.hu/erasmus/hallgmob
mailto:foszerkeszto%40ttkhok.elte.hu?subject=
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Gondolatok a Földrajzos Klub 
félévindító előadásáról

A Földrajzos Klub hagyománynak számító szerdai előadásának 
keretében február 17-én az ELTE TTK két kiváló docense, Mari 
László és Telbisz Tamás tartottak beszámolót az Emírségekben tett 
útjukról. A csodás képek és a jó hangulat mellől természetesen a 
zsíros kenyér sem hiányozhatott a 803-as teremből.

Konferenciára indultak, ami végül 
elmaradt, azonban ez sem zavarta meg 
őket abban, hasznosan töltsék el idejüket 
az arab-félszigeti útjuk során. Azt kíván-
ták kideríteni, hogy az Egyesült Arab 
Emírségek északkeleti részén húzódó 
hegységben szintén találhatóak-e bar-
langok, ahogy a hegység nagyobb, omá-
ni részén. A konferencia hiánya miatt 
azonban be kellett érniük egy karsztos 
témában tartott workshoppal és némi 
kirándulással. De kezdjük az elején!

Az Egyesült Arab Emírségek az Arab-
félsziget délkeleti részén található állam, 
amely közigazgatásilag hét emírségből 
áll. Az emírségek mindegyikének külön 
fővárosa van. Az ország területének nagy 
része sivatag, a lakosság egy vékony sáv-
ban tömörödik a tengerpart mentén. Ezen 
kívül magasodik az állam északkeleti szé-
lén a már említett hegység, a Hadzsar-, 
vagy más néven Ománi-hegység egy 
része. A parthoz közeli tengeri területen 
találhatunk még mesterséges szigeteket 
is, ezek a kőolaj-kitermelés helyei. Az elő-
adás kitért az igen változatos térszín min-
den elemének – városi környezet, sivatag,  
hegyvidék – leírására.

Abu-Dzabi
Az előadás első felében Telbisz 

Tamás tanár úr ismertette az Abu-
Dzabiban szerzett tapasztalataikat.

Abu-Dzabi az azonos nevű emír-
ségnek, és egyúttal magának az állam-
nak is a fővárosa. Dubaj után a második 
legnépesebb város az Emirátusokban, 
atmoszféráját tekintve nyugalmasabb, 
emberközelibb, békésebb is, mint 
Dubaj. A területen nyáron 35-40 °C 
körüli a hőmérséklet, ami a magas 
páratartalom miatt szinte elviselhetet-
lenné teszi az ott tartózkodást, így nem 
csoda, ha a lakosság nagy része a nyá-
ri évszakot igyekszik másutt tölteni.  
Fontos különbség még, hogy Dubajhoz 
képest itt kevesebb felhőkarcolót talá-

lunk. Egy ideig 25-30 emelet magas-
ságban korlátozták ezeknek méretét, 
amelyeken egyébként az arab építészet 
motívumai is megjelennek, ám Dubaj 
olyan nagy mértékben „elszaladt” az 
épületek magasságát illetően, hogy egy 
idő után Abu-Dzabi is kénytelen volt 
engedni az emeletszám korlátozásából. 
A felhőkarcolók mellett azonban gya-
korta feltűnnek a minaretek is, amely-
től a város színes és igazán élhető.

Természetesen arab voltát nem 
hazudtolja meg a város, minden ele-
ganciát, jólétet és paradicsomi állapotot 
sugall. Elég például megemlíteni, hogy 
Abu-Dzabi egyik legimpozánsabb épü-
letében, a Zayed sejk-mecsetben található 
a Föld harmadik legnagyobb csillárja a 
maga tíz méteres átmérőjével és tizen-
öt méteres magasságával, de szintén a 
mecset büszkélkedhet a világ legnagyobb 
összefüggő szőnyegével, amelyet dara-
bokban szállítottak oda és a helyszínen 
varrtak össze. A mecset 2007-ben lett kész 
teljesen, és a mohamedán építészet jegyé-
ben a Taj Mahalt kívánták utánozni vele. 
Ez számunkra furcsa lehet, ugyanis Euró-
pában a művészetnek az a lényege, hogy 
valami újat, a korábbitól eltérőt hozzunk 
létre, ellenben az arab művészet szívesen 
ismétel már meglévő, és főként már sikert 
aratott motívumokat. A mecset igazán 
impozáns. Az elképesztő gazdagságot 
hivatott mutatni az óriási üvegablakok, 
oszlopcsarnokok és a felhasznált drága 
anyagok. Szintén a gazdagság és a pompa 
jelzője, hogy az egyetemi campuson az 
épületek között a hallgatók golfautókkal 
közlekednek (párat mi is elfogadnánk az 
Északi és a Déli tömb közé). Itt a mítosz, 
miszerint mindent csak a férfiaknak sza-
bad, kissé megdőlni látszik, ugyanis az 
egyetem hallgatóinak 77%-a nő, van női 
tanszékvezető is, ám az elkülönülés meg-
marad, a fiúk és lányok külön hallgatnak 
előadásokat, így az adott órát az oktatók-
nak külön kell megtartaniuk.

Rab-el-Háli
Utunk délre vezet, a Rab-el-Háli siva-

tagba, amely arab nyelven üres negyedet 
jelent. Ez a Föld legnagyobb összefüg-
gő homoksivataga az Arab-félsziget déli 
harmadában. Ez a sivatagtípus azért is 
különleges, mert a homokdűnék között 
itt-ott kilátszik a kemény aljzat. A dűnék-
ben pedig a helyben képződött sivatagi 
homokon kívül más anyag is található: 
a Perzsa-öböl nagy része a glaciálisok 
alatt száraz volt (ma is maximum 100, 
de inkább 10-20 méteres a vízmélység), a 
szél pedig kihordta innen az anyagot és 
belehalmozta a dűnékbe.

Formakincsét tekintve a sivatag 
rendkívül gazdag. A szél felszínalakító 
szerepe szinte minden akkumulációs 
formaként jelen van. Láthatunk óriá-
si hosszanti dűnéket, melyek között 
két-három kilométeres sávban semmi 
sincs, még homok sem, csak a kilátszó 
kemény aljzat. A nagy dűnékből kifújt 
homok rendeződhet barkánokká, ame-
lyek félhold alakú formák, és eseten-
ként szabálytalan barkanoidformákká 
olvadnak össze. A líbiai oázistól dél-
re például egészen különleges lán-
cos barkánszerkezet figyelhető meg.  
A periodikusan változó uralkodó szél-
irány a homokot csillagdűnékbe halmoz-
za. A hosszanti dűnékhez hasonló, csak 
kisebb formák a homokfodrok. A tanár 
urak a homokfodrok egy különleges vál-
tozatát vélték látni: a kisebb homokszem-
csék közé nagyobb, vöröses szemcsék is 
keveredtek, valószínűleg vastartalmuk 
miatt vörösek. A kagylók, csigák vázától 
meszes homok össze is cementálódhat, 
és kemény padokat alkothat. 

Az utazás itt még nem ért véget, a 
következő lapszámban Dubajról olvashat-
tok, illetve fény derül arra is, hogy Mari 
László és Telbisz Tamás tanár úr tényleg 
talált-e 150 méteres karsztos barlangot.

Papp Luca
papp.luca@nyuz.elte.hu

Az egészséghez vezető út
Az élethez szükséges ,,aminok’’ nyomában

Az előző lapszámban érdekes információkat tudhattunk meg a 
vitaminok történelméről, valamint az egyes vitaminok, vitamincsalá-
dok jótékony hatásairól. A mostani cikkben a ,,vitaminok országának’’ 
további tagjairól lesz szó (mi hol, hogy termelődik, mire hat, miben 
találhatóak meg, esetleg mi gátolja és mi serkenti működésüket).

Hasznos vitaminunk a B12-vita-
min, ami a szervezetben az ideg- és 
más sejtek egészségének megőrzését 
segítő enzimek újrahasznosulási kör-
folyamatában játszik kulcsszerepet.  
Ez a vitamin szükséges az idegi inge-
rületek gyors átvitelét biztosító velős-
hüvely előállításához. Szerepe van a 
gyermekkori növekedésben, az étvágy 
kiegyensúlyozásában és az egészsé-
ges vörösvérsejtek termelésében.  
A B12-vitamin felszívódását a kalcium 
és egyéb B-vitaminok mellett az A-, C- 
és E-vitamin is serkenti.

A C-vitamin a szervezet számos 
anyagcsere-folyamatában nélkülözhe-
tetlen, többek között az egészséges bőr, 
az inak és a csontok kialakulásában, 
valamint a sebgyógyulásban is fontos 
szerepet játszó kollagén termelésében. 
A fehérvérsejtekkel együtt a szervezet 
fertőzésekkel szembeni védelmében 
is részt vesz. Antioxidáns hatásának 
köszönhetően semlegesíti a káros sza-
bad gyököket, amelyek a sejtek örege-
dését és rákos elfajulást idézhet elő.  
A vitamint a véráram szállítja a megfe-
lelő helyekre, a fölösleget pedig a szer-
vezet a vizelettel üríti ki. A gyümöl-
csökben és zöldségekben előforduló 
flavonoidok fokozzák a C-vitamin fel-
szívódását, amely leghatékonyabban 
kalcium és magnézium jelenlétében 
fejti ki hatását. C-vitamin a legtöbb 
zöldségben és gyümölcsben megta-
lálható. Az aszkorbinsav nagy meny-
nyiségben tartalmaz a papaya, fekete 
ribizli, paprika, eper, kivi, brokkoli, 
narancs és karfiol.

A D-vitamin hasonló a hormonok-
hoz, ami azt jelenti, hogy a szervezet-
ben nem ugyanott fejti 
ki hatását, mint ahol 

termelődik. A felhasznált D-vitamin 
jelentős része a bőr alatt elraktározott 
elővitaminokból (provitaminokból) 
a nap sugarainak hatására alakul át, 
az ultraibolya sugarak aktivizálják.  
Az ételben található kalcium felszí-
vódását gyakorlatilag a D-vitamin  
teszi lehetővé, közvetlenül serkenti 
az ásványi anyag lerakódását a csont-
szövetekben. Elegendő D-vitamin 
hiányában a szervezet nem tud erős 
csontozatot képezni, és azt megőriz-
ni. A természetes D-vitamin források 
általában tartalmaznak olyan olajokat 
vagy zsírokat, amelyek segítik a vita-
min felszívódását. D-vitamin-forrá-
sok közé tartozik sok halfajta (lazac, 
hering, makréla, szardínia valamint a 
szivárványos pisztráng).

Az E-vitamin antioxidáns vegyü-
let, amely segít semlegesíteni a szer-
vezetben felgyülemlett, káros hatású 
szabad gyököket. Különösen fontos 
szerepet játszik a sejtfalak jó állapot-
ban tartásában, illetve a bőr, az ide-
gek, az izmok, a vörösvérsejtek, a 
vérkeringés és a szívműködés egész-
ségének megőrzésében. Az E-vitamin 
jelenlétében jobb hatásfokkal dolgo-
zik az A-vitamin, ugyanakkor más 
zsírban oldódó vitaminokkal ellen-
tétben csak rövid ideig raktározódik, 
ami azt jelenti, hogy nagyon fontos 
odafigyelnünk rendszeres pótlására.  
Az E-vitamin hatásának kifejtését a 
C-vitamin és a szelén segíti elő. Az E-vi-
tamin a napraforgómagban, a mogyo-
róban, az avokádóban, a spenótban, a 
fenyőmagban és az édesburgonyában 
található meg nagy  
mennyiségben.

A biotin, vagy koenzim-R, ahogy 
mi ismerjük, a H-vitamin érdekes 
módon a B-vitamin-csoport egyik 
tagja, és már B-vitaminhoz hason-
lóan élelmiszereinkben is megta-
lálható. Fehérjék, szénhidrátok és 
zsírok lebontásában játszik szerepet, 
amivel így a sejtek jelentős mennyi-
ségű energiát nyernek. A H-vitamin 
ezenkívül nélkülözhetetlen a zsírsa-
vak előállításához, amelyek többek 
között a bőr, az idegek épségét biz-
tosítják. Sőt egyes kutatók szerint a 
biotin meggátolja a haj őszülését is. 
A B-vitamin-csoport többi tagja mel-
lett a magnézium és a mangán segíti 
a biotin felszívódását. A nyers tojás-
fehérjében található avidin megköti 
a H-vitamint, megakadályozva ezzel 
a felszívódását, viszont a tojás meg-
főzésével a gátló hatás megszűnik. 
A biotin felszívódását a rendszeres 
alkoholfogyasztás is megnehezíti, 
mivel az alkohol csökkenti a vérke-
ringésben a mennyiségét. A H-vita-
min megtalálható nagy mennyiség-
ben a pörkölt mogyoróban, a man-
dulában, a sertésmájban, a dióban, a 
szezámmagban és a túróban is.

A fillokinont, vagy K-vitamint 
a vastagbélben egy baktérium által 
termelődik, innen a bélfalon át a 
véráramba jut, ahol különböző vér-
alvadási faktorok egyikévé alakul.  
Az egészséges, erős fogak és a cson-
tok megőrzéséért felelős fehér-
jék előállításában is részt vesz.  
A probiotikus élelmiszerek, az ,,élő’’ 
baktériumokat tartalmazó tejtermékek 
elősegítik a vastagbélben a szükséges 
baktériumok elszaporodását, serkent-
ve a szervezet K-vitamin-termelését. 
A K-vitamin megtalálható például a 
brokkoliban, joghurtban, kelkáposztá-
ban és tojássárgájában is.

Mint ahogy azt látjuk, a vita-
minok valóban nélkülözhetetlenek 
szervezetünk megfelelő működésé-
hez, ezért próbáljuk minél nagyobb 
odafigyeléssel kiválogatni az elfo-
gyasztandó táplálékunkat. Most, 
hogy jön a tavasz, egyszerűbb dol-
gunk van, hiszen rengeteg friss zöld-
ség és gyümölcs közül válogatha-
tunk a boltokban, a zöldségeseknél. 
Tehát kalandra fel!

Varga Roberta 
varga.roberta@nyuz.elte.hu

mailto:papp.luca%40nyuz.elte.hu?subject=
mailto:varga.roberta%40nyuz.elte.hu?subject=


52. félévfolyam 2. szám 
2016. február 24. TétékásNyúz

Tudósítás Tudósítás14 15Fergeteges kísérletek
Atomoktól a csillagrengésekig

Február 18-án Kiss L. László, az MTA Csillagászati és Földtu-
dományi Kutatóintézetének igazgatója, és az MTA levelező tagja 
tartott előadást a népszerű Az atomoktól a csillagokig előadássorozat 
kereteiben. Az előadás címe Csillagrengések kutatása: hogyan tekint-
hetünk be a csillagok belsejébe? volt.

Az előadás elején Dávid Gyulától 
hallottunk egy nem kimondottan von-
tatott – igazából nevezhetnénk nagyon-
nagyon rohanósnak is – tájékoztatást 
a frissen felfedezett gravitációs hullá-
mokról, a LIGO-ról, illetve a LISA-ról 
(gyakorlatilag a LIGO űrbe telepített 
változatáról, ahol nem 4 km-en figye-
lik a tér tágulását, hanem 5 000 000 km 
távolságra vannak egymástól a műhol-
dak, így lényegesen pontosabban lehet 
majd mérni). Ez természetesen még csak 
terv formájában öltött alakot, ahogyan a 
LIGO föld alá telepített változata is csak 
papíron készült el (ebben az esetben bár 
a távolságok hasonlóak lennének a jelen-
legi konstellációhoz, de sokkal kevesebb 
zavaró jel kerülne a mérésbe, ami a fel-
színen kiküszöbölhetetlen jelenleg).

Persze a fent említett rohanás 
okára végül fény derült: két hét múl-
va az eredetileg tervezetthez képest 
műsorváltozásra kerül sor, és Dr. Frei 
Zsolt fog előadást tartani a gravitációs 
hullámok témakörében. A várhatóan 
nagyobb érdeklődés miatt pedig az 
előadás helyszíne is változni fog: az 
Eötvös terem helyett 
most kivételesen a 
Konferenciában vár-
ják a közönséget.

Ezt követően a 
megszokottól eltérő-
en kísérletek követ-
keztek, mégpedig – 
véleményem szerint 
– elsőrangúan tálalva. 
A kísérletekkel az Anyagfizikai Tanszék 
február elsején elhunyt nyugalmazott 
adjunktusának, Dr. Skrapits Lajosnak 
állítottak emléket.

A kísérleteket Szászvári Péter mutat-
ta be, aki évtizedekkel ezelőtt Skrapits 
tanár úr mellett dolgozott demonstrá-
torként, neki Jenei Péter nyújtott segítsé-
get. Kettejüktől sok érdekes dolgot meg-
tudhattunk. Például azt, hogy minden 
demonstrátor Péter. Emellett azt is, hogy 
soha nem lesz fizikus, aki nem vitatkozik, 

meg azt is, hogy vannak kísérletek, ame-
lyek csak akkor működnek, ha preparált 
alapanyaggal dolgozunk. Tisztára mint a 
bűvészek. Egyébként az előadásmód is 
erre emlékeztetett.. Hihetetlenül jó han-
gulatú, érdekes és tanulságos kísérlete-
ket láthattunk többek között egy lyukas 
– és vízzel teli – labdával (miközben egy-
másnak dobálták a Péterek nem csorgott 
belőle a víz, csak amikor elkapták, így a 
padló nem, csak ők lettek vizesek) és egy 
átlátszónak tervezett, de az évek során 
szinte teljesen átlátszatlanná vált – szin-
tén vízzel (és egy pingpong-labdával) 
töltött – plexidobozzal, amelyekkel azt 
mutatták be nekünk, hogy miközben 
valami zuhan, nincs súlya, tehát például 
a pingpong-labda nem emelkedik fel a 
víz felszínére, hanem szépen lent marad. 
Mondjuk ezt a kísérletet csak egyszer 
láthattuk, (akkor is alig – átlátszatlan 
doboz, mint említettem) mert az eszköz 
az első ejtésnél összetört. Van ilyen.

A kísérleteknek persze ezzel 
nem volt végük: a következő percek-
ben néhány korábban kifújt tojás ért 
szomorú véget (habár gondolom ez 

őket zavarta a leg-
kevésbé). Ebben a 
kísérletben a folya-
dékokban terjedő 
lökéshul lámokat 
figyelhettük meg 
szerintem igencsak 
látványos formában. 
A korábban kifújt, 
levegővel teli tojáson 

a légpuska lövedéke csupán két apró 
lyukat hagyott, ahol behatolt, majd 
ahol elhagyta a tojás „testét” (demonst-
rátorunk ezen a ponton anekdotázott 
egy keveset, hogy valószínűleg ezért 
javasolták régen a katonaságnál, hogy 
a harcmezőre üres hassal menjen a 
katona, ha már muszáj), míg a vízzel 
feltöltött, eredetileg szintén kifújt tojás 
a lövedék hatására darabokra robbant 
(a katonát ebben az esetben meg sem 
próbáltuk elképzelni).

„A tudomány száj-
ról szájra terjed, és 
akik arra születtek, 
hogy ezt átadják, 

igazi szuperhősök.”

Ezt követően – a kísé-
letek lezárásaként – egy, 
a korábbiaknál is érde-
kesebb jelenséget figyel-
hettünk meg, amelynek 
tárgyalása önmagában 
megérne egy TTT-t itt 
az újságban. Ez a képen 
(jobbra) is látható Bolognai  
cseppek felrobbanása volt. 
Aki nem ismerné őket, 
ezek a nyugodt kis üveg-
cseppek remekül elvan-
nak magukban, azonban 
ha lecsippentik a farkincá-
jukat, akkor felrobbannak. 
Bizony.

A cseppek előállítása nem hang-
zik bonyolultnak: forró üveget csöp-
pentenek hideg vízbe, amely így szinte 
azonnal megszilárdul. Azonban a hir-
telen hűlésnek (és a szép formának) ára 
van: a megdermedt „kéreg” térfogata 
nagyon hamar rögzül, viszont a később 
lehűlő üveg a csepp belsejében szeret-
ne összemenni, így hatalmas feszültség 
ébred, amely akkor szabadul fel, ha a 
külső kéreg megreped. Ebben az esetben 
az alsó képen látható „reakciót” tapasz-
taljuk, vagyis – ahogy fentebb már írtam 
– a csepp felrobban.

A folyamat tényleg robbanásszerű-
en zajlik le, a végén pedig csak üvegpor  
marad a csepp helyén. A korábban 
említett preparált kísérleti kellékek itt 
kaptak szerepet: a robbanás erejének 
demostrálására a Bolognai cseppek víz-
zel telt poharakba merültek (egyszerre 
csak egybe). A többes számra azért van 
szükség, mert a kísérlet csak harmadjára 
sikerült: ez volt a preparált, előre meg-
gyengített pohár, azonban ennek tuda-
tában is látványos bemutatót láthattunk.

A kísérlet során egy 
videót is megtekinthet-
tünk, amelyen Dr. Skrapits  
Lajos mutatta be a fent 
említett pohártörést, és 
mesélt el egy régi történe-
tet, amelyben nem függő-
leges falú vizespohár vált 
az üvegcseppek áldozatá-
vá, hanem egy borospo-
hár, amelynek szája össze-
szűkül – és ebből bizony 
baleset is lehetett volna. A 
nyomáshullámok ugyan-
is a folyadékban minden 
irányban gyengítetlenül 
tovaterjednek, és az edény 
falára merőlegesen fejtik 

ki hatásukat, így a boros-
pohár felső darabjai a 
hallgatók közé repültek. 
Előadónk meg is jegyez-
te, hogy „régen kisebb 
sérülések és személyi 
veszteségek elfogadhatók 
voltak a hallgatóság részé-
ről, bezzeg ma már egyből 
jönnének a feljelentések”. 
Hát igen, mind ismerjük 
a mondást: régen minden 
jobb volt.

Végezetül – nem kis 
ijedtséget keltve – Szász-
vári Péter a saját marká-
ban tört porrá egy üveg-

csét (na persze a korábban már vázolt 
módszerrel, az ujjai közül kilógó nyúl-
ványt lecsípve – másképp meglehető-
sen nehéz lett volna, mint azt demonst-
rátorunk korábban bemutatta, ezek az 
üvegcseppek hihetetlenül kemény felü-
lettel rendelkeznek: korábban kalapács-
csal püfölte őket, és nem törtek szét, ami 
üvegtől nem megszokott jelenség), ám 
mivel tenyere és az üveg között légrés 
volt folyadék helyett, ez sérülést nem 
okozott. Már csak az hiányzott volna…

Akit ez utóbbi téma mélyebben is 
érdekelne, az túrjon bele az internetbe 
(nem kell nagyon mélyre), és látványos 
videókat találhat, valamint a cseppek 
fizikájával is jobban megismerkedhet, 
például ide kattintva (angolul köny-
nyebb ráakadni, Prince Rupert’s Drop 
néven keressétek).

A kísérleteket követően egy hason-
lóan dinamikus, jól érthető és érdekes 
előadást ülhetett végig a közönség. 
Mint korábban említettem, az est elő-
adója Kiss L. László volt, aki a csillagok 
belsejének vizsgálatáról beszélt nekünk. 

Magát megfigyelő csil-
lagászként jellemezte, 
vagyis az ő szavaival 
élve, „ő a csillagászatban 
a kísérletes ember”.

Előadása során meg-
tudhattuk, hogy a csillagá-
szok munkája nagyrészt 
„ronda vonalas ábrák” 
tanulmányozásából áll, 
amelyek közül többet be is 
mutatott a hallgatóságnak. 
Szerintem nem is voltak 
olyan rondák…

Az első ilyen ábrán 
két mérés eredményét 
tekinthettük meg: az 
egyik egy vörös óriás, míg 

a másikon egy fehér törpe fényességének 
változása volt látható. A másik különb-
ség a mérés időtartamában volt tapasz-
talható: előbbi mérés adatait három éven 
keresztül rögzítették, míg utóbbit csupán 
hét nap alatt, és mégis ez utóbbi görbe 
mutatott gyorsabb változást.

Előadónk megjegyezte: egy ideáli-
san berendezett univerzumban minden 
csillag mellett ott állna egy tábla, rajta a 
csillag tulajdonságaival: tömeg, életkor 
stb. Sajnos, nem ilyen helyen élünk.

Szerencsére a 
csillagászok talpra-
esett emberek, így 
kitalálnak olyan 
módszereket, ame-
lyekkel a fenti ada-
tok meghatározha-
tók. Ilyen például az 
asztroszeizmológia 
is, amely három fő 
területet ölel fel: 
foglalkozik a pul-
záció fizikájának 
megértésével (ger-
jesztési és csillapítási mechanizmus), 
a csillagok tulajdonságainak meghatá-
rozásával (sűrűség, kor, belső forgás, 
távolság), illetve segítségével megfi-
gyelhetjük az anyag viselkedését szél-
sőséges körülmények között, amelyek a  
Földön nem reprodukálhatók (opacitás, 
napneutrínó-probléma).

A megfigyelési módszer nem kimon-
dottan bonyolult: a Doppler-effektus-
ról már mind hallottunk gimiben, igaz, 
akkor ezt hanggal mutatták be nekünk, 
de fénnyel ugyanúgy működik.

Ha viszont figyelembe vesszük 
azt is, hogy ezen változások mérésére 
milyen pontos műszerekre van szük-
ségünk, már nem is olyan egyszerű a 
feladat. Hiszen egy csillag „remegése” 
közel sem olyan drasztikus változás, 
olyan műszerre van szükségünk, amely 
m/s-nál kisebb változásokat is érzékel.

Erre ma a Kepler-űrtávcsövet 
használják, ami hatalmas pontosság-
gal képes csillagok fényességének vál-
tozását mérni (ez az a távcső, amely-
lyel exobolygókat keresnek, amelyek 
elhaladnak a napjuk előtt, ezzel csök-
kentve annak fényességét). Mivel a két 
tudományterület gyakorlatilag ugyan-
azt figyeli, az elmúlt években szoros 
együttműködés alakult ki közöttük.

A rengeteg kapott adatot persze fel 
kell dolgozni, erre különböző matema-
tikai apparátusokat (Fourier-transzfor-
mációt) használnak a csillagászok, majd 

az így kapott „fésűkből” kapják meg a 
kívánt információt a csillagokra nézve, 
ugyanis a fésűfogak távolsága a csilla-
gok korától és sűrűségétől függ.

A csillagrengéseket egyébként két 
különböző mechanizmus gerjeszti: a p- 
és a g-módusok. Előbbi a csillag felszíne 
alatt jellemző, hanghullámhoz hason-
ló hullámok, míg utóbbiak a mélyebb 
régiókban jelentkező gravitációs hullá-
mok – az elnevezés elég szerencsétlen 
manapság, ugyanis ennek semmi köze 

nincs a frissen fel-
fedezett téridő-tor-
zulásokhoz, hanem 
a csillag belsejében 
lévő tömeg vissza-
térítő hatását jelen-
ti. A rengéseket a 
felszínen tapasztal-
ható „bugyogás”, 
vagyis a konvekció 
okozza, amely a 
csillag testén belül 
oda-vissza verődik, 
mintegy gömbi síp-

ban (igen, ezt nehéz elképzelni), ennek 
a frekvenciáit mérik a csillagászok, és 
mivel ezek a hullámok áthaladnak a 
csillag belsején, információt szolgáltat-
nak arról. Pont, mint a Föld esetében a 
szeizmológia.

Persze a történet itt nem ér véget. 
A kutatás a jövőben tovább finomodik 
(például az űrfotometria segítségével, 
amellyel a fényességmérés relatív pon-
tossága nagyságrendileg javul), gyorsan 
fejlődik. Előadónk mindenkit biztosított 
arról, hogy aki ezzel szeretne foglalkozni, 
annak 10 év múlva is lesz munkája.

Mint említettem, az előadás végén 
ezúttal nem láthattunk kísérleteket, 
de azt hiszem, ezt senki sem bánta, 
ugyanis egyrészt korábban remek kis 
bemutatót láthattunk igen szórakozta-
tóan tálalva, másrészt, amint előadónk 
is elmondta, ha ő egy kísérlet miatt 
15 000 000 °C-os plazmát hozna létre, 
akkor annak egy mikromásodpercig 
örülnénk, aztán szépen elpárolognánk, 
és ennek senki sem örülne.

Február 25-én az Alkímia ma sorozat 
előadása következik Belbecs és külcsín, 
avagy mit tesz egy fém felületével a kémiai 
megmunkálás? címmel, Az atomoktól a 
csillagokig pedig március 3-án folytató-
dik a korábban már említett témával.

Schimek Éva
schimek.eva@nyuz.elte.hu

és Saáry Ákos
saary.akos@nyuz.elte.hu

http://www.termeszetvilaga.hu/fizika_eve/fizika/abonyi1.html
mailto:schimek.eva%40nyuz.elte.hu%0D?subject=
mailto:saary.akos%40nyuz.elte.hu?subject=
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A kilátóhoz jár a környék összes, hol 

kisebb, hol nagyobb kutyával rendelkező 
lakója sétálni. Általában délután három 
és fél négy között van a gyülekező, a 
néha igen zord időjárást is figyelmen 
kívül hagyva. Van, hogy olyan erősen fúj 
a szél, hogy ilyenkor inkább csak kutya-
eregetés történik, de igazából ez senkit 
sem zavar, hiszen a lényeg mindenki 
számára az, hogy az eb jól érezze magát.

Sokféle ember jár oda, sokféle kutyá-
val. A vezér egyéniség Laci, akinek egy 
kis foxija van, Cinka. Cinkának kellemes a 
személyisége, van egy gombóca, ami iga-
zából egy majomököl-csomó, amit Laci a 
youtube-ról tanult elkészíteni. Néha azt 
gondolom, hogy ennek a kiskutyának 
nincs is igazán szüksége másra, csak a 
gombócra, meg a gazdájára, ugyanis nem 
foglalkozik különösebben a többiekkel, 
bár néha azért beleszól a vitás ügyekbe.

A gombóc másik nagy rajongója Fly, 
aki a hangjával tűnik ki a többiek közül. 
Képes négy labdát is bevenni a szájába, 
és olyan öblösen ugatni, hogy még a Gül 
Baba türbénél is hallatszik.

A többieket inkább a fiatal koruk köti 
össze, bár kicsit rasszistán, szín szerint 
is csoportosulnak. A fehérek, Borgin, a 
pointer és Ice, a keverék vadul kergetik 
egymást, aminek a következménye, hogy 
mind a ketten sarasan, sőt néha picit vére-
sen kerülnek az otthon melegébe.

A fekete kutyák népes táborát 
Pheobe, valamint Fanni és Fáni gazda-
gítja. Az utóbbiak testvérek, inkább csak 
egymással vannak elfoglalva, a nyakör-
vüknél fogva, húzogaják egymást föl és 
alá. Phoebe szegénnyel senki nem ját-
szik, aminek köze van ahhoz, hogy csak 
3 hónapos, ráadásul mopsz. Ugyan a 
fehér csapat néha megforgatja a sárban, 
de a többiek inkább csak kikerülik. Ettől 
függetlenül nem magányos, megtanult 
pacsit adni, amivel minket, embereket 
elszórakoztat.

Lassan tíz éve járunk így, együtt 
kutyát sétáltatni, de addig még sose 
jutott el senki, hogy megkérdezze a másik 
nevét. Talán azért, mert semmi más nem 
érdekel minket, csak a saját kutyánk.

Czauner Borika
czauner.borbala@nyuz.elte.hu

Molnár Ferenc szerelmi drámái
A testőr

Ha egy idősödő férfi feleségül vesz egy fiatal, ráadásul csinos és 
szép nőt, akkor nem minden alap nélkül lesz hamarosan gyanakvó és 
féltékeny. Különösen, ha a fiatalasszony ünnepelt színésznő, akiért ki 
tudja, hány férfi rajong, aki a lakásukra érkező virágcsokrokról és a 
rózsák közé tűzött gyanús levélkékről nyugodtan állíthatja, hogy egy 
tisztelője küldte, és akinél nem csak a szeszélyesség, hanem a színlelés 
is szakmai ártalom, sőt, mondhatjuk, hogy munkaköri kötelesség.

Mit tehet ilyenkor a fél-
tékeny férj? Hiszen hiába 
vonja kérdőre a feleségét, 
a veszekedések, jelenetek 
nem oldanak meg semmit, 
sőt minden közönyösnek 
szánt számonkérés csak olaj 
a tűzre. Azonban ha a férj 
is színész, akkor van még 
egy lehetősége: eljátssza éle-
te nagy szerepét, amelyre 
titokban hónapok óta készül. 
Kitalál egy izgalmas figurát, éppen 
olyan alakot, akitől a feleségét leg-
jobban félti. Egy nagyvilági, művelt, 
jó modorú úriembert… A testőrt. 
Megtervezi és begyakorolja a gáláns 
katonatiszt gesztusait, az arisztokra-
tikusan idegenszerű hanghordozá-
sát, majd a kitalált csábító nevében 
virágot küld a saját nejének, és éppen 
amikor a „mit sem sejtő” férj vidé-
ki vendégjátékra utazik a hétvégére, 
randevút kér. Az asszony pedig, bár 
látszólag vonakodva, de enged…

A Színész (Stohl András) és a 
Színésznő (Eszenyi Enikő) kettősé-
hez asszisztál a Mama (Vári Éva), 
aki vér szerint ugyan nem rokona 
senkinek, bejárónőből lett mindent 
tudó, mindent megoldó állandó ház-
tartási alkalmazott, de a Színésznő 
éppen úgy szereti és kihasznál-
ja, mintha a tulajdon anyja lenne, 
a Színész pedig éppen úgy utálja, 
mintha a lehető legvalódibb anyósa 
lenne. A nappali sarkában diszkré-
ten az újságába temetkezve vagy az 
operában a páholy lépcsőjén szeré-
nyen meghúzódva pedig végig ott 
várakozik a Kritikus (Kern András),  
hogy aztán békítsen, lázítson, taná-
csot adjon, tanúskodjon vagy egy-
szerűen megértően hallgasson, 
hiszen házibarátként mindkét félnek 
bizalmasa, ugyanakkor nyílt titok, 
hogy a maga szelíd és visszafogott 

módján reménytelenül szerelmes a 
Színésznőbe.

Molnár Ferenc drámája igazi 
komédia, tele helyzetkomikumokkal, 
féreértésekkel, nagyszerűen megfor-
mált karakterekkel, és váratlan fordu-
latokkal. Egy ilyen darabban a hang-
súly egyértelműen a cselekményen, 
a dialógusokon van. A Pesti Színház 
produkciójában helyén vannak az ará-
nyok, a színészi játék pedig (eltekint-
ve attól az apró szépséghibától, hogy 
a két főszereplő a valódi vonzalmat 
nem tudja igazán hitelesen előadni) 
valóban kiváló.

Irodalmi pletykák kedvelőinek: 
Állítólag nem véletlenül A testőr 
Molnár Ferenc egyik legsikeresebb 
drámája, ugyanis az alapjául szol-
gáló szituációt a valós életből, még-
hozzá a sajátjából leste el. Hosszú 
éveken át vágyakozott ugyanis egy 
színésznő (Varsányi Irén) után, aki-
nek azonban féltékeny férje minden 
lépését figyelte. Végül az asszony 
elszökött az íróhoz, azonban tisz-
tázatlan okból csakhamar vége sza-
kadt a románcnak. Bánatában Mol-
nár Ferenc öngyilkosságot kísérelt 
meg, de végül felépült, 
és néhány hónappal 
később már Fedák Sári-
nak udvarolt.

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

Szeretnéd nyomtatásban látni saját írásodat? Küldd 
el a negyeshatos@nyuz.elte.hu-ra „Négyeshatos” tárgyú 
levélhez csatolva, 1700-2000 karakter terjedelemben, 
és a következő számok egyikébe bekerülhet!

15 éves a fürge lexikon
Érdekességek egy jubileum margójára

Nem szívesen emlékszünk vissza január 15-ére. Egy hónapja, ezen 
a pénteki napon még javában dúlt a vizsgaidőszak, nekem éppen a 
kőzettan volt a napi menü. Ebben a vészterhes időszakban még a Nyúz 
sem jelent meg, így csak megkésve adhatjuk hírül: aznap ünnepelte  
15. születésnapját a Wikipédia!

Ez az óriáslexikon már olyannyira 
a mindennapjaink részévé vált, hogy el 
sem gondolkodunk nevének jelentésén.  
Ha mégis erre vetemednénk, azt való-
színűleg könnyen kitalálnánk, hogy a 
„-pédia” végződés az oldal enciklopédia-
voltára utal. De mi a csuda az a „wiki”?

A szó a hawaii „wiki wiki” kifejezés-
ből ered, ami fürgét jelent. A wiki rend-
szer szerint működő webhelyek lehetővé 
teszik, hogy a szerkesztők módosítsák 
a lapok tartalmát. A legnagyobb ilyen 
rendszer a Wikipédia, de összesen több 
tízezer wiki-rendszerű oldal üzemel az 
interneten, melyek jelentős része nem 
enciklopédia formájú.

A 2001. január 15-én alapított inter-
netes lexikon minden idők legnagyobb 
lexikona: nagyjából 280 nyelvi változata 
összesen 38 millió szócikkel rendelke-
zik. A magyar Wikipédia szócikkei-
nek száma lapzártánk idején 381 763 
volt. Összehasonlításul: A Pallas nagy 
lexikona 150 ezer, a Révai nagy lexikona 
230 ezer, a Magyar nagylexikon nagyjá-
ból 150 ezer címszót tartalmaz.

A szabadság ára
A Wikipédia teljesen nyílt, tartal-

mát bárki módosíthatja, ami az oldal 
legnagyobb előnyének tekinthető.  
A bejegyzések olykor egészen különös 
módon szaporodtak az elmúlt tizenöt 
év során. A „Fizika” címszó alatt pél-
dául először csak annyi volt olvasható: 
„Physics is a very broad subject”, vagyis 
„A fizika egy nagyon széles témakör”. 
Ez annyira irritálhatta a fizikusokat 
világszerte, hogy nekiálltak megtölteni 
a szócikket tartalommal.

A szabad enciklopédia azonban 
sajátos veszélyeket is hordoz magá-
ban, gyakran válik csatatérré: poli-
tikai, történelmi vagy sportrivali-
zálások alakulhatnak ki rajta, néha 
pedig durvább tréfák is elsülhetnek 
a felületén. A Kassai Viktorról szóló 
Wikipédia-cikket például ukrán szur-
kolók hekkelték meg a 2012-es foci-Eb 

idején, miután – részben bírói hibák 
miatt – csapatuk kiesett.

Mivel a Wikipédia szócikkeit bárki 
szerkesztheti, sok tudományos szak-
ember és egyetemi oktató megbízhatat-
lannak tartja. De az oldal elfogadottsá-
gának másik véglete is létezik: az átla-
gos internethasználó sokszor tényként 
kezeli a Wikipédia információit. A java-
solt hozzáállás valahol a kettő között 
található, megfelelő forráskritikával a 
használat nem okozhat problémát.

Az Omegával kezdődött
Érdekes megfigyelni az online encik-

lopédia szerkesztői körét. A Wikimédia 
Alapítvány szerint a projektek íróinak 
80%-a férfi, felük 22 év alatti, és ötből 
négy szerkesztés a globalizált északi 
országokból származik. Érdekesség, 
hogy az Antarktisznak több bejegyzése 
van, mint bármely afrikai vagy dél-ame-
rikai nemzetnek. A magyar wikipédisták 
elsősorban a felsőoktatási intézmények 
hallgatói és oktatói köréből vonnak be 
közreműködőket a szerkesztésbe.

A Wikipédia kritikusai szerint bizo-
nyos témák részletezettsége nincs arány-
ban a fontosságukkal. A legjobb példa 
erre, hogy az ELTE karai közül csak az 
IK rendelkezik önálló szócikkel, a TTK-
ról pedig mindössze tíz sor olvasható az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem szó-
cikken belül… Szintén jellemző, hogy a 
magyar Wikipédia első olyan oldalának, 
amely nem a lexikon rendszerét ismer-
tette, az Omega együttes volt a témája. 
Az MIT Technology Review pedig arra 
mutatott rá, hogy a Pokémonról és a női 
pornószínészekről szóló cikkek átfogó-
ak, ám a regényírónőkről vagy a Fekete-
Afrikáról szóló oldalak csak vázlatosak. 
A Wikipédia elismerte a problémát, és 
kijelentette, hogy az egyenlőtlenség a 
szerkesztők demográfiáját tükrözi vissza.

Megbuktam Wikipédiából
Az enciklopédia sikerességét bizo-

nyítja, hogy a fenti kritikák ellenére 

több helyen tananyag lett a Wikipédia. 
Az amerikai egyetemek diákjai oktatóik 
vezetésével írnak új szócikkeket a lexi-
konba egy-egy kurzusuk témájában.  
De nem is kell a tengerentúlra mennünk 
példáért: Krajcsi Attila pszichológus, 
az ELTE PPK Kognitív Pszichológiai 
Tanszékének docense, egyes kurzusait 
2007 óta lehet Wikipédia-szócikkekkel 
teljesíteni. „Az egyik motiváció, hogy a 
hallgatók olyan feladatokat végezzenek, 
amelyek minél több ember számára haszno-
sak, a másik, hogy Wikipédia-szócikket írni 
teljesen más műfaj, mint szakmabelieknek 
készíteni szöveget, és ez nagyon hasznos 
tapasztalat lehet” – magyarázta az egye-
temi docens a Metropolnak.

A Wikipédia sikerében fontos sze-
repe volt annak is, hogy mindig telje-
sen ingyenes volt, valamint az, hogy 
alapítói soha nem akartak pénzt csinál-
ni belőle (ellentétben például a Google-
lel). Az oldal és az alapítvány működ-
tetéséhez szükséges évi 20 millió dol-
lárt mind a mai napig adományokból 
gyűjtik össze. Szintén megdöbbentő, 
hogy a Wikipédia jelenlegi népszerű-
ségét reklámok nélkül érte el.

Nem érdemes kinyomtatni
2005 decemberében a Nature folyó-

irat összevetette a Wikipédiáról és a leg-
elismertebb nyomtatott lexikonból, az 
Encyclopædia Britannicából származó 
tudományos témájú cikkek pontosságát. 
Az összehasonlítást akadémiai bírálók 
végezték, névtelenül. Vizsgálatuk alapján 
egy átlagos Wikipédia-szócikk négy hibát 
tartalmazott; egy átlagos Britannica-szó-
cikk pedig hármat. A tanulmány arra a 
következtetésre jutott, hogy „a Wikipédia 
a tudományos bejegyzések terén megkö-
zelíti a Britannica pontosságát”.

A Wikipédia egyre növekvő hite-
lességét mutatja, hogy 2012-ben beje-
lentették: nem nyomtatják ki többé az 
Encyclopædia Britannicát, részben azért, 
mert már a Wikipedia is hitelesnek 
tekinthető. 2015-ben a teljes angol nyelvű 
Wikipédiából készítettek egy 7471 köte-
tes kiadványt, amely több mint 5 millió 
oldalt tartalmaz, és amely mellett a 32 
kötetes Encyclopædia Britannica jelentő-
sen eltörpül.

És hogy mi a legnagyobb különb-
ség az Encyclopædia Britannica és a 
Wikipédia között? Hát az, hogy előbbiről  
nem neveztek el kisbolygót, utóbbiról 
viszont már igen…

Telek Máté
telek.mate@nyuz.elte.hu
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Belszíni fejtés18
Nyereményjáték

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

És van képe hozzá...
E heti feladványaink képrejtvények. Minden ábra egy-egy érelmes szó 

vagy név. A kis grafikákat az azoknak megfelelő sorokkal – értelemszerűen – a 
megfelelő számok kapcsolják össze. Egy sorban annyi négyzet van, ahány betűs 
a kép megoldása. Segítségképpen a sorok mellett találhattok rövid utalásokat 
a kitalálandó szóra. Hogy még érdekesebb legyen a játék a képek megfejtését 
összeolvasva a vastag kereten belül egy értelmes szót kaptok.

Az 5+1 megoldást várjuk a rejtveny@nyuz.elte.hu e-mail címre, cserébe 
csokit ajánlunk. Sok sikert!

László Lívia
laszlo.livia@nyuz.elte.hu
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Gondoltam egy…
A másik feladatcsoportunk szintén egy kis agytorna. Három logisztorival 

szolgálunk nektek. A megoldásokhoz semmiféle tudományos háttértudás nem 
kell, csak a színtiszta logikai készség.  
A megfejtéseket a rejtveny@nyuz.elte.hu-ra  
várjuk, a nyeremény pedig a szokásos 
csoki. Kellemes gondolkodást!

László Lívia
laszlo.livia@nyuz.elte.hu

Sötét, kivilágítatlan autó megy az 
úton, hang nélkül suhan. Egy kivilá-
gítatlan kerékpáros annak ellenére, 
hogy nem hallja az autót, sejti, hogy 
nem lenne szerencsés éppen akkor 
átkelnie az úton. Honnan sejtette?

Egy igen gazdag ember meghalt, 
de nem találták a végrendeletet. 
Hónapok multán azzal jelentkezett 
az ügyvédnél az egyik unokaöcs, 
Esterházy Kálmán, hogy megtalálta 
a végrendeletet, melynek szövege a 
következő volt:
„Én Esterházy Pál szellemi képes-
ségeim teljes birtokában kijelentem, 
hogy, mivel gyermekem nem szüle-
tett, minden ingó és ingatlan vagyo-
nomat unokaöcsémre, Esterházy 
Kálmánra hagyom.
Kelt: 1927-ben az I. világháború után 
8 évvel.”
Miután az ügyvéd ezt elolvasta, visz-
szaadta azzal, hogy ez nyilvánvaló 
hamisítvány. Vajon honnan jött rá?

Egy pasi a maffia elől menekül. 
Megszáll egy elhagyatott kisvárosi 
motelben. A szobájában éppen kipa-
kolja a kofferjét, amikor kopognak az 
ajtón, és egy férfi nyit be. Mikor meg-
pillantja emberünket, a következőket 
mondja: „Elnézést! Azt hittem, hogy 
az én szobám.” Ezek után becsuk-
ja maga mögött az ajtót és távozik. 
A menekülő egy pillanatra megáll, 
majd elkezdi visszadobálni cuccait 
a bőröndbe. Rájött, hogy a maffia 
megtalálta. Vajon miből sejtette meg?

Deadpool
Avagy romantika Bálint napon

Végre bemutatták a filmet, amit oly sokan, oly régóta vártak.  
Annyira nem vagyok otthon a szuperhősös képregény témában 
(Donald kacsásban annál inkább), így nem is tudtam, mi ez a Deadpool 
őrület. Aztán minden egyes nap láttam a képeket, amik alapján már 
én is tudtam, hogy már csak százhúszat kell aludnom

Már csak azt nem tudtam, hogy 
mi is lesz a 0. napon. Egy idő után már 
annyira fajsúlyosnak tűnt ez az egész 
téma, hogy muszáj volt utánanéznem, 
mivel is állunk szemben, szóval rá is 
kerestem az előzetesére. Végül Valen-
tin napra a naptáramba véstem a vetí-
tés időpontját és le is foglaltam a jegye-
ket. Azt kell, hogy mondjam, megérte 
megnézni!

Az előzetes szerintem tökéletesen 
bemutatja a filmet, mivel is találkozha-
tunk: romantika, dráma, akció és humor 
– mint kiderült, szerencsére nem csak 
az a tipikus „három vicc van összesen 
a filmben, és azt el is lőttük az előzetes-
ben” humor. Azt azért nem mondanám, 
hogy mindennel tökéletesen elégedett 
voltam, például az első tíz percben (azt 
leszámítva, hogy a zene nagyon király 
volt) úgy éreztem, hogy nagyon szájba-
rágósan tudtomra akarják adni, hogy 
márpedig Deadpool nagyon laza, szu-

permenő és dobjam el tőle az agyamat 
azonnal. Szerencsére ez az érzés utána 
eltűnt a film nézése közben.

Nagyon lányos lányként is abszo- 
lút élvezhető volt a szerelmi szál, 
sőt, túl nyálas sem volt. Azt hiszem, 
tökéletesen eltalálták az arányokat. 
Ráadásul azt kell mondjam, lány 
létemre, hogy főszereplőnk barátnőjét 
játszó színésznő (Morena Baccarin) 
szerintem nagyon szép, tökéletes  
volt a szerepre.

Viszont megint meg kell említenem 
egy negatívumot, ami a sok szuper karak-
ter között egy mellékszereplő, Colossus 
kapcsán volt. A nagyon kemény acél-
ember, aki már olyan szintre emelte a 
„mentsük meg a világot” és „minden-
kiben benne van a hős” szerepét, hogy 
már csorgott a vászonról a nyál. Utolsó 
megjegyzésem a film árnyoldalairól a 
szinkron. Nem szeretek külföldi filme-
ket magyar szinkronnal nézni – ezt már 

múlt héten is 
kifejtettem –, 
de sajnos nem 
volt opció a 
feliratos verzió. 
Nem mondom, 
hogy borzalmas volt, 
de szerintem túlságosan 
mesterkélt volt a főszereplő laza hangja. 
Nyilván nehéz egy stúdióban felvenni a 
hangot, ahhoz képest tényleg jó volt, de 
nem az igazi. Biztos vagyok benne, hogy 
majd ha eljön az idő, megnézem még 
egyszer, eredeti hanggal.

Ezeket leszámítva viszont nagyon 
tetszett a film. Tökéletes egyensúly-
ban voltak az akció-vicces-romantikus 
jelenetek. Nem próbálták meg a 
főgonosz és főjó harcát az unalom 
általi halálig nyújtani, ahogy az ren-
geteg esetben megtörtént már. Elég 
pörgős és vicces, néha kicsit perverz, 
de pont ezért tökéletes. Így fiúk és 
lányok is tudják élvezni, mindenki 
megkapja, amire szüksége van, úgy 
hogy mozira fel!

Resch Bori
resch.borbala@nyuz.elte.hu

DEADPOOL  (amerikai akció, kaland, vígjá-
ték, 2016, 108 perc)
Rendező: Tim Miller
Forgatókönyv: Rhett Reese, Paul Wernick
Szereplők: Ryan Reynolds (Wade Wilson 
– Deadpool), Morena Baccarin (Vanessa 
Carlysle), Ed Skrein (Ajax)
Pontszám: 8/10

A semmi közepén
Ebben a családi vígjáték sorozat-

ban, megismerkedhetünk egy alsó 
középosztálybeli amerikai családdal, 
Heckékkel. Az édesanya, Frenkie Heck 
próbálja elvezetni gyermekeit a sike-
res felnőtté válás rögös útján. Ugyan 
ebben férje, Mike mellette áll, ám sok-
szor úgy tűnik, hogy ez sem elég a túl-
éléshez. A legidő-sebb gyerek Axl, aki a 
gimnázium legmenőbb sráca. Minden 
sportterületen kiemelkedően teljesít, 
népszerű és persze a lányok kedvence. 
Viselkedése ugyan hagy némi kívánni 
valót maga után, mégis ő áll mindig 
a középpontban. Húgával, a mindig 
szerencsétlen Sue-val sokszor undo-
kul viselkedik, de a kislány tudja, hogy 
bármi történik, számíthat a testvéré-
re, aki a kritikus helyzetekben mindig 
mellé áll. Sue, a középső gyerekek 
állandó problémájával küld. A szülők,  
sőt tulajdonképpen senki sem figyel 

oda rá. Ez azonban csöppet sem veszi el 
attól a kedvét, hogy új szakkörökbe lép-
jen be vagy, hogy pom-pom lány csapa-
tot alapítson a birkózó szakosztálynak.  
A legkisebb fiú Brick, aki a mindenki által 
jól ismert fura gyerek. Elismételi suttog-
va a saját mondatait, folyton olvas, min-
dig eltéved, és persze elfelejti a felada-
tait, amelyeknek az utolsó pillanatban 
való megoldása persze a szülőkre hárul.  
Az anyuka, Frenkie rettenetesen feledé-
keny, szétszórt, a munkájára nem figyel. 
Sosem főz, így vagy mirelit vagy gyors-
ételeket esznek. Az édesapa, Mike szö-
ges ellentéte feleségének. Magas, össze-
szedett, de érzelmeit nehezen fejezi ki.

A semmi közepén című sorozatban 
pénzügyi gondokon, a gyereknevelés 
nyűgje valamint az együttélés komp-
romisszumain keresztül bepillantást 
nyerhet a néző egy amerikai család 
mindennapjaiba. Érdemes rokonok-
kal együtt nézni, hiszen így könnyeb-
ben átérezhetjük a másik gondjait. 
Megérthetjük, hogy szüleinknek nem 
könnyű egyszerre tízfelé figyelni, 
miközben még a család eltartásá-
nak terhe is az ő vállukat nyomja.  
Szüleink is megérthetik, hogy a gye-
rekek élete sem csupa móka és kaca-
gás. Rengeteg problémával kell a 
fiataloknak szembenéznie, amelyek 
megoldásához sokszor elengedhetet-
len a szülői segítség. Vicces formában 
mutatja be a mindennapokat, ám van 
egy fontos különbség a való élet és 
sorozat között: az életben nem min-
dig vidám a befejezés, sajnos.

Czauner Borika 
czauner.borbala@nyuz.elte.hu
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Az Alapítvány története
Az Alapítványt az ELTE TTK HÖK alapította 1990. november 

20-án, ezzel az ország egyik legrégibb civil szervezete. Célunk a 
hallgatók szakmai és egyéb közösségi tevékenységének támogatá-
sa. Feladatköreink: szociális- és tudományos tevékenységek, kuta-
tás, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, környezetvéde-
lem, kulturális tevékenységek, illetve a munkaerőpiacon hátrányos 
helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának segítése.

Tevékenységünk
A Déli épület alagsorában továbbra is üzemeltetjük nyomtató- 

szalonunkat. Az egyetem hallgatóinak életét szakdolgozatkötési 
lehetőséggel próbáljuk megkönnyíteni a kritikus időszakban. Érett-
ségi előkészítőinken több száz középiskolás felkészülését biztosít-
juk különböző tárgyakból.

Együttműködést alakítottunk ki a Nagycsaládosok Országos 
Egyesületével is, illetve számos szociálisan hátrányos helyzetű 
diákot támogatunk tanulmányaiban. Számukra kedvezményt 
biztosítunk az érettségi előkészítő tanfolyamunkon való rész-
vételhez.

Tavaszi terveink között szerepel egyetemistákat célzó kép-
zések indítása, informatikai (adatbáziskezelés, programozás) és 
elsősegélytanfolyam jogosítvány szerzéshez.

Örömmel látjuk, hogy lecserélésre kerültek az egykor általunk 
elhelyezett szelektív kukák, épp ezért most más fronton kívánunk 
új lendületet adni a kampuszfejlesztésnek.

Terveink
Évek óta támogatjuk a karon műkö-

dő mentorrendszert. Az elmúlt években 
a mentorok képzései az Alapítvány által 
nyújtott segítséggel kerültek megrende-
zésre. Már a rendszer indulása óta, azaz 
egy évtizede kivesszük részünket a men-
torrendszerrel kapcsolatos feladatokból. 
Szeretnénk idén is hozzájárulni a mentori 
munka sikerességéhez!

Szakos és kari, ismeretterjesztő és szó-
rakoztató rendezvényeken hagyomány-
szerűen segítünk a szervezésben, az eset-
leges hiányzó anyagi fedezetet biztosítva.

Hogyan tudsz segíteni?
Egyre nagyobb szükségünk van olyan 

önkéntesekre, akik szabadidejük egy részé-
ben segítenek. Ha megtetszett egy ötletünk 
és szívesen kivennéd a részed a megvaló-
sításából, vagy valamilyen más javaslatod 
van, keress bennünket bátran!

Másrészt támogathatod adód 1%-ával 
tevékenységünket, hogy még többet való-
síthassunk meg és még jobbá tehessük az 
egyetemen eltöltött éveket.

Adószámunk: 19652595-2-43


