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TARTALOMJEGYZÉK

Nagy hatalommal bír az, aki az emberek 
számára elérhető információkat köz-
vetíti, s ezzel befolyásolja vélemé-
nyüket, látásmódjukat. Így kap 
egyre komplexebb, jelentőség-
teljesebb szerepet a média a 
mindennapi életben – válasz-
tásokat dönthet el, hatására 
elnökök mondhatnak le...
Itt jön a sajtóetika a képbe. 
Ez biztosítja a korrekt tájékoz-
tatást, függetlenséget, szakmai 
színvonalat, és emellett kiküszö-
böli a korrupciót is. Ha ezek érvé-
nyesülni tudnak, akkor a sajtó máris 
nem egy hatalmi ág, amit meghatározott tar-
talmú üzenetek továbbítására használnak, hanem tájékoztatási eszköz, 
ami alapján az emberek eldöntik, mit és hogyan fogadnak be a külvilág-
ból. Viszont a mostani, globalizált világban, a régi szabályok már csak 
nehezen tudnak érvényesülni, hiszen a web 2.0 óta szinte bárki egyaránt 
lehet adó és vevő is.
Az egyik legismertebb probléma az, amikor a hatásvadász írók félreve-
zetik a gyanútlan olvasókat. Különböző bulvár portálokon, lapokon fi-
gyelhető meg a jelenség, amikor csak a likera, olvasottságra hajtanak a 
cikkszerzők. Gondolom, már mindenki találkozott olyan címmel, ami azt 
harsogja, hogy KATTINTS ÉS HIHETETLEN MI FOG TÖRTÉNNI...
Ennél sokkal komolyabb témák is etikai problémákat vetnek fel. Például 
amikor a hatóságok felkérik a sajtót, hogy egy adott eseményről ne tudó-
sítsanak, mert az lekövethetővé teszi a rendőri akciókat. Ilyenkor szembe 
kerül a felelősségteljes tájékoztatás a helyiek biztonságával.
De a források védelme is egyre nehezebb manapság. Példának okáért 
előfordulhat, hogy egy bűnszervezet tevékenységéről valaki belülről szi-
várogtat ki információkat egy újságírónak. A forrás személyazonossága 
kiderülhet, ilyenkor viszont a bűnszervezet “venné kezelésbe”. A hatósá-
gok felajánlják az újságírónak, hogy adja ki a forrását, akit lecsuknának, 
de közben ezzel védelmet is biztosítanak számára.
Ki adná ki? Ti talán igen?

Etikett

László Lívia

Csatlakozz!

főszerkesztő
foszerkeszto@nyuz.elte.hu
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A FŐSZERKESZTŐ SZOKNYASZÉLE

Írsz? Grafikákat készítesz? Fotózol? Esetleg 
csak érdekel az újság kiadásának folyamata? 

Csatlakozz a szerkesztőségünkhöz! Semmilyen 
előképzettség nem szükséges, csak írj egy e-mailt 
a foszerkeszto@nyuz.elte.hu-ra, vagy keress fel a 

fogadóórám időpontjában.
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főszerkesztő, tördelőszerkesztő, író
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Czauner Borbála

MedInProt-konferencia
2016. április 9-én az MTA Természettudo-
mányi Kutatóközpont, a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem, a Semmelweis 
Egyetem és az ELTE együttműködésében megvaló-
suló MedInProt fehérjetudományi kiválósági együtt-
működési program friss kutatási eredményeit mutatják 
be. A konzorciumot Perczel András egyetemi tanár vezeti.
A negyedik alkalommal megrendezett konferencián a Me-

dInProt programban nyertes koope-
rációs csoportok (Szinergia III) pályá-
zatok vezetői ismertetik kutatásaikat. 
A szimpóziumon plenáris előadást tart 
Hunyady László, a Semmelweis Egyetem 
Általános Orvostudományi Kar dékánja; 
Katona István, az MTA KOKI Lendület Mo-
lekuláris Neurobiológiai Kutatócsoportjának ve-

zetője, valamint ifj. Bogsch Erik, a Richter Gedeon Nyrt. biotechnológiai 
főosztályának vezetője, egyetemünk konzisztóriumának tagja.
A program célja az ifjú kutatók megismertetése egymással és a szakma ta-
pasztalt kiválóságaival, a szakterületi szinergia erősítése, az együttműködő 
partnerek munkájának segítése, egyes kutatási területek aktív támogatása.  
A honlapon regisztrált résztvevők között a konferencia végén 50.000 Ft ér-
tékű konferenciatámogatást sorsolnak ki. | forrás: elte.hu

Ingyenes kínai nyelvleckék
Az ELTE Konfuciusz Intézet 2016. április 4. és április 15. között kínai anya-
nyelvű tanárokkal indít tíz alkalomból álló ismerkedő nyelvtanfolyamot.  
Az oktatók Gao Shuo és He Zhen, a tanfolyamok is ingyenesek.
Az ELTE Konfuciusz Intézet munkáját 2013-ban az Év Kiváló Kon-
fuciusz Intézete díjjal ismerték el a kínai fővárosban, 2015-ben pedig 
Modell Intézetté választották.
Helyszín: ELTE Konfuciusz Intézet (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F I. em. 
16.) | forrás: elte.hu

Marie-Vic Ozouf Marignier előadásai
Az ELTE BTK Atelier Európai Társadalomtudományok és Historiográfiai 
Tanszék következő vendégelőadója 2016. április 11. 10:00, 15:00-kor Ma-
rie-Vic Ozouf Marignier, a párizsi L'École des hautes études en sciences 
sociales (EHESS) történésze lesz. A professzor két francia nyelvű előadást 
tart, a szervezők tolmácsolást biztosítanak. A program:

1. 10:00 „Történelmien gondolkodni”: Pier-
re Vilar, a marxista történetírás és az Annales 
(„Penser historiquement”: Pierre Vilar, l'histoire 
marxiste et les Annales)
2. 15:00 A földrajztudomány elbeszélés és leírás 
között – a XVIII. század végétől a XX. század 
elejéig (La géographie, entre récit et description 
(fin XIXe-début XXe siècle)
Marie-Vic Ozouf Marignier történész, geográfus 

2003 óta az EHESS professzora és ugyanitt a „Területek, terek, társadalmak” 
elnevezésű mesterprogram vezetője. Kutatásaiban a franciaországi és euró-
pai földrajzi gondolkodás és területi elrendezés 18. századtól kezdődő alaku-
lásával foglalkozik, különös tekintettel az adminisztratív felosztások és a de-
centralizálás jelenségeire. Korábban többször tartott már előadást az ELTE-n.
Helyszín: ELTE BTK (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8. 319.) | forrás 
elte.hu

Fény-Kép-Ész
A Tanoda Fotóiskola sok szeretettel vár min-

denkit, aki a digitális vagy a hagyományos, 
analóg fényképezés iránt érdeklődik. A 2006 óta 

működő Tanoda Fotóiskolát elsősorban az külön-
bözteti meg más fotós iskoláktól, hogy elutasítja a 

manapság egyre divatosabb szép, ámde tartalom nélkü-
li fotográfiát. Szerintünk a fényképezéshez három dolog 

szükséges: Fény-Kép-Ész, ezért a Tanoda Fotóiskola olyan 
gondolkodó fotográfusokat képez, akik nemcsak a formára, 

hanem a tartalomra is odafigyelnek. Fontosnak tartjuk hang-
súlyozni, hogy a legjobb felszerelés is csak eszköze, és nem fel-

tétele a jó képkészítésnek. A Tanoda Fotóiskola mögött nem egy 
fotós bolt áll, nálunk nem felszerelést, hanem tudást vásárolhatsz.  

A trendekkel ellentétben képzéseiken nem csak a digitális technika és 
színes fotográfia, hanem az analóg és a fekete-fehér technikák is jelen 

vannak a hozzájuk tartozó gondolkodásmóddal együtt.
Minden TTK-s hallgatónak tanfolyamaik árából 25% kedvezményt 

biztosítanak.
Jelentkezés és további információk: http://www.tanodafotoiskola.hu/

Hausz Bálint
író
hauszb@caesar.elte.hu
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ÉLJ A JOGAIDDAL! SZÓLJ 
BELE! VÁLTOZTASS!
A tavaszi TTK HÖK-ös választások első 
szakasza véget ért. A képviselő és elnöki 
tisztségre való jelentkezés határideje áp-
rilis elsején éjfélkor lejárt. Az alábbiak-
ban minden fontos információt megtud-
hattok, mi történt a jelentkezés vége óta, 
és hogyan folytatódik tovább a választás.
KÉPVISELŐ- ÉS ELNÖKJELÖLT  
BEMUTATKOZÁSOK
A leadott jelentkezések érvényességét 
a Választási Bizottság határozza meg.  
Az érvényes képviselő jelentkezéseket 
és elnöki pályázatot ma estétől tekinthe-
titek meg a TTK HÖK honlapján. Ha a 
motivációk, pályázatok esetleg nem győz-
tek meg, akkor mindenképp látogassa-
tok el a képviselő- és elnökjelölt fórumra.  
Itt a képviselőjelöltek elmondják motivá-
ciójukat, terveiket, illetve az elnökjelölt 
bemutatja programját. Természetesen várjuk 
kérdéseiteket, észrevételeiteket is a jelöltekhez, 
amire a fórumon válaszolnak majd.

SZAVAZÁS MENETE
A képviselő- és elnökválasztás szavazási 
időszaka április 8-22 között zajlik online 
formában. Az ELTE HÖK döntött arról, 
hogy a papíros képviselőválasztást új, 
gyors, elektronikus rendszerre cseréli le. 
A tavalyi választások is már így zajlot-
tak le, így idén immár második alkalom-
mal lesz lehetőség az online voksolásra. 
A szavazás a Neptunon keresztül zajlik. 
Bejelentkezés után, az OMHV riportok-
nál már megszokott felugró ablak figyel-
meztet titeket, mely szerint kitöltendő 
kérdőívetek van. A szavazási felületek 
természetesen elérhetőek az Ügyintézés/
Kérdőívek menüpont alatt is. Minden 
szavazásra jogosult hallgató csak a saját 
szakterületének képviselőjelöltjeire tud-
ja leadni szavazatát. A jelöltekre igennel 
vagy nemmel szavazhatsz, és dönthetsz 
úgy is, hogy érvénytelen szavazatot adsz 
le. Nagyon fontos megemlíteni, hogy a 
voks leadása anonim módon történik.  
A leadott szavazatokat titkosítva tárolja 
a rendszer (mint az OMHV esetében), a  

Választási Bizottság csak a szavazás állá-
sát tudja megtekinteni. Az eredményhir-
detés (mind a képviselők, mind az elnök 
személyét illetően) várhatóan április 26-
án történik meg.
ÉRVÉNYESSÉG
A képviselőválasztás érvényesnek te-
kinthető, ha azon a Kar teljes idejű nap-
pali képzésben részt vevő hallgatóinak 
legalább huszonöt százaléka igazoltan 
részt vett. 
Az elnökválasztás érvényes és eredményes, 
ha azon a Kar teljes idejű nappali képzésben 
részt vevő hallgatóinak legalább egynegye-
de igazoltan részt vett, és a jelölt a leadott 
szavazatok több mint a felét megkapja.
Azt, hogy miért érdemes szavazni, és 
milyen értékekkel gazdagodtak a képvi-
selők, elmondják ők maguk: http://ttk-
hok.elte.hu/miert-jo-kepviselonek-lenni
A TE érdeked! A TE lehetőséged! Hal-
lasd a hangod!

Horváth Tamás
VB tag

gazdeh@ttkhok.elte.hu

CUCCOLJ!
FELSŐS KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉS

Az alábbi sorok elsősorban azoknak szólnak, akik már most is valamelyik kollégiumban laknak, vagy a későbbi-
ekben szeretnék kipróbálni a kollégista életformát, de persze mindenki más számára is hasznos információkkal 
szolgálhat. Ha szeretnétek egy igazán remek közösséghez tartozni, akkor jelentkezzetek ti is az ELTE szociális 
kollégiumaiba! Rengeteg sportolási lehetőség és kulturális program vár rátok, a mára már hagyománnyá vált 
bulikról nem is beszélve.

Március 31-től április 17-ig jelentkez-
hettek! A jelentkezés pofonegyszerű!  
A Neptunban tudjátok a jelentkezéshez 
szükséges kérvényt leadni, majd csatol-
ni az ahhoz szükséges dokumentumokat.  
A kollégiumi jelentkezéshez hasonló do-
kumentumok szükségesek, mint a szoctám 
igényléshez, de a pontos listát természete-
sen megtaláljátok a kolhok.elte.hu oldalon, 
a felvételi menüpont alatt, a felsőbbéves  

jelentkezésnél. Hasznos, ha a kollégiu-
mi jelentkezésnél az összes kollégiumot 
bejelölitek, így nagyobb eséllyel fognak 
felvenni titeket. A jelentkezésnél (ugyan-
úgy, mint anno az egyetemi, vagy közép-
iskolás felvételinél), prioritási sorrendben 
tudtok jelentkezni, ezért ha már valamelyik 
kollégium lakói vagytok/voltatok az előző 
években, és megszerettétek drága diákott-
honotok, akkor írjátok azt az első helyre! 
Gyertek, és legyetek ti is kolisok!
MIT TEHETNEK AZOK, AKIK NEM 
NYERTEK FELVÉTELT?
Az elutasító határozatnak két oka lehet: 
egyrészt a felvételi eljárás során elköve-
tett véletlen hibák, szabálytalanságok, 
ami miatt nem hibáztatható a felvételiző. 
Ekkor érdemes fellebbezni, amit szintén 
a Neptunban intézhettek, a Kollégiumi 
ügyintézés menüpontban. FIGYELEM! 
Azoknak a felsőéves pályázóknak, akik 
jelen félévben az alapképzésben (BA/
BSc) végeznek, és mesterképzésben 
(MA/MSc) folytatják tanulmányaikat, 
jelentkezésüket az elsős (MA/MSc) fel-
vételi eljárásban kell leadniuk!
A másik ok a kérvény elutasítására viszont 

az elért alacsony pontszám lehet. Ilyenkor 
a Várólistás jelentkezést választhatjátok, 
amely szintén a Neptunban tehető meg.  
A várólistáról való felvétel folyamatos, 
ám jelentkezési sorrend alapján kerülnek 
be a jelentkezők. Amennyiben felvettek 
egy megjelölt kollégiumba, de az nem az 
általad választott, lehetőséged van cserére 
egy hallgatótárssal a kívánt kollégiumból, 
ehhez a Diákbizottságokhoz, illetve az 
adott tagkollégiumok igazgatóihoz kell 
fordulnod.
FELVETTEK, DE NEM AKARSZ BE-
KÖLTÖZNI?
A kollégiumi férőhely lemondására is le-
hetőség van. Az ehhez szükséges nyom-
tatványt szintén a Neptunban találod 
meg a Kérvények fül alatt. A lemondást 
azonban visszamondani nem lehet, és az 
adott szemeszterben már többször nem 
lehetséges a kollégiumi jelentkezés!
Ha a jelentkezéssel, vagy egyéb kollégiu-
mot érintő üggyel kapcsolatban problémád/
kérdésed merülne fel, keress bátran!

Járó Kristóf
Kollégiumi biztos

kollbiz@ttkhok.elte.hu

KIRÁNDULNI VITTÜK  
A MENTORJELÖLTEKET

Az izgalmasnak jóindulattal sem nevezhető 
előadások és az írásbeli alkalmassági teszt 
megíratása után épp itt volt már az ideje, hogy 
a TTK jövő évre jelentkezett mentoraspirán-
sait megmozgassuk egy kicsit. Így elmentünk 
csapatot építeni a Kamaraerdei Ifjúsági Parkba.  
Jó volt látni, milyen lelkesen készültek a csa-
patok, „elkezdték élvezni” a Mentorrendszert, 
s felszabadultak egy kicsit.
A kirándulás időpontja a tavaszi szünet utolsó 
napjára esett, ennek ellenére a legtöbben eljöt-
tek, aminek nagyon örülök. A túra maga egy 
könnyed 4 km-es táv volt, tartható szintkülönb-
séggel, így senkinek nem jelentett nehézséget. 
Nem lett volna azonban túl izgalmas, ha csak 
nyakunkba vesszük az erdőt és sétálunk (bár én 
ezt is nagyon szeretem), ezért előzetesen a leg-

több szakterületről verbuváltunk egy-két aktív 
embert, akik vállalták, hogy a kirándulást meg-
fűszerezik saját állomásaikkal, ahol ügyességi 
feladatokat kellett elvégezniük a csapatoknak. 
Ilyen feladatok voltak például a vak vezet vi-
lágtalant (a néma, a vak és a süket együtt kell 
dolgozzanak, hogy megtalálják az elrejtett 
cetliket), kincskeresés térképpel és az emberi 
fogat (akadálypálya összefogódzkodva). Az ál-
lomások pontozták a feladat teljesítését, a krea-
tivitást és a lelkesedést minden egyes csapatnál. 
A győztes a Biológia szakterület mentorje-
lölt csapata lett. A kirándulás után már nem 
volt nagy buli, ugyanis a másnapi egyetem és 
ZH időszak nem mindenkinek engedett teret 
ilyesmire, ez egy intő jel a jövő szervezéseire 
nézve. Sajnos nem tudtuk folytatni a délutánt 
szabadtéri programmal, mert eleredt az eső, és 
pont annyit esett, hogy minden sáros és vizes 
legyen, így sajnos az állomásoknak szánt bosz-

szúfeladatokat kénytelenek vagyunk valami-
kor máskor megrendezni.
A következő mentorrendszeri esemény az ápri-
lisi Mentorhétvége, ahova már csak a kiváloga-
tott mentorokkal megyünk, és ahol elkezdődhet 
a valódi csapatépítés és készülés a következő 
félévi feladatokra. Csütörtökön a jelöltek, akik-
nek nem sikerült teljesíteni a tesztet, írhattak 
egy utótesztet, amin már szinte mindenki si-
keresen átment. Nincs más hátra, mint jobban 
megismernünk őket egy szóbeli elbeszélgetés 
folyamán, és kiválasztanunk azokat, akikről 
úgy gondoljuk, rendelkeznek kellő csapatve-
zetői, koordinálói képességgel, és akikre bátran 
rábízhatunk egy kisebb gólyacsapatot, hogy a 
gólyatáborban, és első félévük folyamán segít-
sék őket beilleszkedni az egyetemi életbe.

Égerházi Bálint
Mentorkoordinátor

mentorkord@ttkhok.elte.hu
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A TUDOMÁNYOS CSOPORT 
BEMUTATÁSA

Az ELTE sok titulust tudhat magáénak, 
mint az "ország első egyeteme", vagy 
az "ország legnívósabb felsőoktatási in-
tézménye". Bármit is mondunk szere-
tett egyetemünkről, egy dolog biztos, az 
ELTE minden áron elhivatott a tudomány 
fejlődése mellett. Ezért is fontos, hogy a 
Hallgatói Önkormányzat is részt vegyen 
ebben a nemes elhatározásban. A Hall-
gatói Önkormányzat Tudományos cso-
portja hivatott eme feladat elvégzésében.  
Így most röviden ismertetem veletek, 
hogy Tudományos csoport milyen felada-
tot végez azért, hogy nektek minél több 
tudományos lehetőség elérhető legyen. 
A tudományos biztos feladata a tudomá-
nyos programok felkutatása, szervezése, 
a tehetséggondozási programok ismerte-
tése, hallgatók segítése a tehetséggondo-
zási programokban és a Rendszeres tudo-
mányos ösztöndíj elbírálása. 
Ehhez először kapcsolatokat építünk ki.  
A tanszékek, kutatócsoportok, szakkollé-
giumok, és más szervezetek sokkal több 

régebbi kapcsolatokkal és tapasztalatok-
kal rendelkeznek, mint a mi. Így több és 
jobb programot tudunk ismertetni veletek 
az ő segítségükkel. Ezek a kapcsolatok 
abban is segítenek, hogy megfelelő szak-
embert találjunk az általunk szervezett 
programokra. És a legfontosabb, veletek, 
hallgatókkal tartjuk a kapcsolatot az ösz-
szes fórumon, ahol tudunk.
Továbbá szervezünk egyéb előadásokat, 
tehetséggondozási programokat. Ezek 
megszervezéséhez folyamatosan infor-
málódunk a hallgatóktól, mire van igény, 
mit szeretnének csinálni, vagy mi segíte-
ne nekik, hogyan tudnának részt venni az 
egyetemi tehetséggondozásban.
Fontos a tájékozódnunk, kik járnak az 
egyetemre, milyen előadásokat hallgatná-
nak szívesen, vagy milyen módon növel-
hetjük az aktivitást. Ezért hoztunk létre a 
Hallgatói Önkormányzat honlapján egy 
kérdőívet. Ebből informálódunk néhány 
alapvető pontban, amely után előadáso-
kat szervezünk, segíthetünk a versenyek 
nagyobb részvételében, hogy ott növeljük 
jobban a tudományos, szakmai ismere-
teket, ahol ti leginkább szeretnétek, igé-
nyelnétek.

Természetesen már most is több progra-
mot kezdtünk el azért, hogy nektek mi-
hamarabb a lehető legtöbb lehetőséget 
biztosítsuk. Ilyenek a TDM előadások.  
Ez egy olyan előadássorozat lesz, ahol 
versenyen résztvevő hallgatók mutathatják 
be korábbi kiemelkedő teljesítményüket, 
témájukat, valamint a szakcikket, ismeret-
terjesztő cikket író hallgatók ismertethetik 
meg szellemi termékeiket bármely terüle-
ten az érdeklődők, a többiek felé. Másik 
komoly tervünk a Szól a szöveg kezdemé-
nyezés, amelyen a hallgatók által nehezen 
érthető szakcikkeket oktatók mutatnak 
be, magyaráznak el. Ehhez, folyamato-
san gyűjtjük az információkat. Továbbá 
kísérleti jelleggel elkezdtünk egy végzős 
szakkör szervezését, amely az abszolvá-
ló hallgatóknak nyújtana segítséget, hogy 
szakmai munkát tudjanak végezni. Vala-
mint szeretnénk előkészíteni egy kisebb 
kutatási börzét, bár ez még csak az ötlet-
felvetés fázisában tart. 
A tudományos csoport várja, hogy TI is 
részese legyetek minden eseményünknek. 
Érdeklődj nálunk!

Győrödi Lajos
tudbiz@ttkhok.elte.hu

MINDIG CSAK A BULIZÁS
 VETÉLKEDŐ ÉS TÁNC, MI KELL MÉG?

Milyen élményei vannak L. Béla úrnak, az AfriCafe programszervezőjé-
nek az április bolondján megrendezett Földes Felezőről?

Költői kérdés, hiszen táncos lábú hall-
gatótársaink tanárainkkal együtt még fél 
5-kor is ropták, illetve megállás nélkül 
a program folytatásáért kardoskodtak.  
Már az elővételes jegyek számából tudni 
lehetett, hogy sokak érdeklődését felkel-
tő szakterületi rendezvényre lehet számí-
tani. Az eseményen képviseltette magát 
az oktatógárda, természetesen a felezők, 
valamint sok lelkes gólya, illetve az idő-
sebb, már végzett generáció is tiszteletét 
tette. A jelenlevők számos programon 
részt vehettek, többek között a hagyo-
mányosan megtartott vetélkedőn, a Just 
Dance Hungary által felajánlott Xbox 
Kinect-es táncos játékon, emellett a 
helyszínen biztosítottak kedvező árakat, 
csocsót, és hajnalig tartó diszkót, amiről 
DJ Stiki gondoskodott. 
A vetélkedőn a földrajz- és földtudomá-
nyi témákhoz kapcsolódó feladatokkal 
találkozhattunk, amelyen a felezők és 

oktatók egymással összefogva gördülé-
kenyen vették az akadályokat.  
Öt lelkes csapat vett részt, 
akik kreatívan oldot-
ták meg az ügyességi 
feladatokat, a fejtö-
rő részénél pedig 
többé-kevésbé jól 
szerepeltek. A já-
tékmesterek plusz 
pontokkal hono-
rálták a legkrea-
tívabb megoldá-
sokat. A nyertes 
csapat a győzelem 
eszmei értéken túl 
természetesen juta-
lomban is részesült. 
Zárásképpen pezsgő-
zéssel ünnepelték meg a 
sikeres felezést.
A Just Dance nevű játéknál nem 

győztek sorban állni a vállalkozó szel-
lemű táncos lábú emberek, akik bajno-
kokat megszégyenítő mozdulatokkal és 
lelkesedéssel nyűgözték le a még épp 
várakozó közönséget.
Mindeközben a diszkóban tetőfokára hágott 
a hangulat, a fiatalok és a fiatalos lelkületű-
ek kart karba öltve mulatták át az éjszakát.
A biztonsági szolgálat és egyéb sze-

mélyzet kedvesnek és segítő-
késznek bizonyult, pél-

dátlan rugalmassággal 
álltak hozzá a zavar-

talan szórakozás 
lebonyolításához.
Összességében L. 
Béla úr szerint 
egy nagyon jó 
hangulatú bulit 
sikerült tető alá 
hozni, köszön-
hetően a dina-
mikus és lelkes 

szervezői gárdá-
nak, akik a hagyo-

mánynak megfele-
lően a felezők közül 

kerültek ki.
Egy cuki és aktív  

szakterületi tag 

PROJEKTNAP
A HÖK MŰKÖDÉSE DIÓHÉJBAN

Az ELTE TTK HÖK-ben mindig is fontosnak tartottuk, hogy a hallgatók megismerjék működésünket. A koráb-
ban futott Hallgatói kérdőív kiértékelése rámutatott, hogy sokan nem tudjátok, mi is történik a HÖK-ön belül: 
miket csinálunk, hogyan és miért.

Ezt a fajta hiányosságot mindenképpen 
pótolni szerettük volna, ezért április 2-án-
Projektnapot tartottunk. Az eseményen 
lehetőséget biztosítottunk arra, hogy bepil-
lanthassatok a kulisszák mögé, és megismer-
kedjetek egy-egy szekció munkájával.
A nap folyamán négy terület mutatkozott be: 
a Tanulmányi ügyek, az Ösztöndíjak, a Kom-
munikáció-sajtó és a Tudományos ügyek.  
A program során igyekeztünk olyan interaktív 
feladatokat is kiadni, amelyek közös megol-
dása során olyan információk birtokába jut-
hattatok, melyek a későbbiekben is hasznos-
nak bizonyulhatnak.
KOMMUNIKÁCIÓ – SAJTÓ
Ez a szekció, ahogy a neve is mutatja, két 
alrészből állt. Az első felében a sajtóetikáról 
esett szó. Tudvalevő, hogy a sajtó, a média 
képes jelentősen befolyásolni az emberek lá-
tásmódját azzal, hogy milyen információkat 
hogyan oszt meg, s emiatt fontos, hogy min-
dig etikus maradjon, kerülje a korrumpáló-
dást. Ebben a részben különböző etikai kér-
déseket vetettünk fel, a feladat az volt, hogy 
a résztvevők elmondják a véleményüket ar-
ról, hogy mennyire etikus az adott szituáció, 
szabad-e ilyet tenni, s ők megtennék-e.
A kommunikációs felében az online felüle-
tekről volt szó. Végigvettük a hagyományos 
felületeket (honlapok, hírlevelek), illetve a so-
cial media felületeit: ide tartozik a Facebook, a 
Youtube, az Instagram, a Snapchat stb. Általá-
nos tendencia a világban, hogy a hagyományos 
felületek haldokolnak, a rohanó világban nincs 
idő hosszú leírásokat olvasni. 2016 a live-
stream éve: az emberekre csak az audiovizu-
ális ingerek vannak elegendően nagy hatással, 
egy képért és egy rövid videóért hajlandóak 

megállni. A feladatok is ezekhez a felületekhez 
kapcsolódtak: Facebook poszt szerkesztése, 
youtube videó koncepciójának megalkotása.
TANULMÁNYI ÜGYEK
A tanulmányis szekcióban először összegyűj-
töttük az egyetemi, a kari és a HÖK szintű 
döntéshozó testületeket, mint például a Kül-
döttgyűlés, Tanulmányi és Oktatási Bizottság, 
Kari Tanács, Szenátus. Ezután végigvettük 
egy tantervi háló és egy HKR módosítási ja-
vaslat útját. Sokszor ér minket a kritika, hogy 
a változások nem történnek meg elég gyor-
san, nem állunk ki eléggé értük. Sajnos azon-
ban az egyetemi bürokrácia egy soklépcsős 
rendszer, amiben ha egy helyen elakad vala-
mi, rögtön az első szintre kerül vissza – így 
válik egy módosítási javaslat elfogadása már-
már végtelenül  hosszúvá. A végső feladat az 
volt, hogy a Kar Kiváló Hallgatója pályázatok 
közéleti pontozását próbáljuk ki.
TUDOMÁNYOS ÜGYEK
Ebben a szekcióban a tudományos csoport 
munkáját ismerhettük meg. A tudományos 

programok szervezésén túl a rendszeres tu-
dományos ösztöndíj elbírálása is ehhez a te-
rülethez tartozik, így ennek a pontrendszerét 
is bemutatták. A feladat a tudományos prog-
ramok körbejárása volt: a kapcsolatfelvétel 
mikéntje, a hallgatóság megszólítása, az In-
tézetek bevonása, előadók keresése. Nagyon 
hasznosnak bizonyult, rengeteg tapasztalatot 
cseréltünk, melyekkel tovább lehet dolgozni, 
haladni. Ezekről a programokról jelenleg egy 
kérdőív is fut, melyet itt tudtok elérni: http://
ttkhok.elte.hu/tudomanyos-csoportmunkak
ÖSZTÖNDÍJAK
Ez a szekció hű maradt a nevéhez: tövi-
ről hegyire megismerhettük az egyszeri 
és a rendszeres ösztöndíjpályázatok bí-
rálásának menetét. Láttunk példát arra, 
milyen egy jól kitöltött pályázat és arra 
is, milyen az, amit azonnal elutasítanak. 
Bemutatták az ösztöndíjakért felelős biz-
tos munkáját, a KÖB szerepét, a felhasz-
nálható keretek megoszlását. Végigkö-
vettük egy utalási lista elkészítését, azt, 
hogy milyen programmal, milyen módon 
kerülnek bele a szükséges információk.
Összességében egy remek program ke-
rekedett ki a Projektnapból. Reméljük, 
mindenki élvezte, aki eljött! Én ezúton 
is köszönöm tisztségviselő társaimnak, 
hogy szekciójuk megtartásával színesítet-
ték az eseményt. Aki most nem tudott el-
jönni, ne búsuljon: lesz még rá lehetőség 
a jövőben!

Török Mátyás
kommunikációs elnökhelyettes

kommeh@ttkhok.elte.hu

mailto:tudbiz%40ttkhok.elte.hu?subject=
http://ttkhok.elte.hu/tudomanyos-csoportmunkak
http://ttkhok.elte.hu/tudomanyos-csoportmunkak
mailto:kommeh%40ttkhok.elte.hu?subject=


9.8.

ENGLISH WORDS INTERJÚ

MEGMÉRTÉK, AMIT MÉG SENKI
ATACAMA EXPEDÍCIÓ – 2. RÉSZ

Előző számunkból megtudhattátok, milyen szélsőségekkel kellett megküz-
deniük kutatóinknak a Föld legmagasabb vulkánjánál. Ignéczi Ádám most 
arra világít rá, hogy a vizsgált terület meteorológiai, biológiai, geofizikai, 
hidrogeológiai, sőt csillagászati szempontból is nagy jelentőségű.

Mire lehet majd felhasználni az eredménye-
iteket?

Ez egy hosszútávú vizsgálat, 2012 óta zajlik, 
és minimum 2020-ig tervezzük, ami nyolc év. 
Már most van négy évnyi adatunk, és abból 
azért már lehet következtetéseket levonni a 
most zajló változások irányára és dinamiká-
jára vonatkozóan. Az egyetemi közegből ér-
kezhetnének erre olyan kritikák, hogy negy-
ven év jobb lenne. Persze, hogy jobb lenne, 
de ha nincs, akkor „abból főzünk, ami van”. 
És nagyon fontos hozzátenni, hogy más, ilyen 
jellegű területről nincs négy évnyi adat! Ez az 
úgynevezett „andoki száraz átlónak” a része, 
amely egy 1000 kilométeres szakasza az An-
doknak, ahonnan szinte semmi adat nincsen, 
különösen a magasabb régiókból. Meteoro-
lógiai állomások sincsenek, csak lent, 3-4000 
méteren. Borzasztóan adathiányos terület, 
tehát gyakorlatilag bármit megmér ott az em-
ber, azzal már pionír. Még geomorfológiai tér-
képek sincsenek, és azt sem tudják pontosan, 
hogy az Ojos mikor tört ki utoljára.
Itt, az ELTE-n most már hat tanszék kapcso-
lódott be a munkába. Balázsék már régebben 
is vettek üledékmintákat, ezeknél vizsgálják, 
hogy hogyan mozog bennük a víz, mennyit 
tudnak megtartani. Ez alapvetően azt segít 
megérteni, hogy a vízforrás hogyan viselkedik.

Milyen további módszereket alkalmaztatok?

Idén először végeztünk például geoelektro-
mos méréseket. Ez egy geofizikai feladat, 
ahol az üledék elektromos ellenállását méri 
meg az ember, amelyből az üledék egyéb 
tulajdonságait ismerve lehet következtetni 
arra, hogy mekkora a víztartalma. Ebből re-
ményeink szerint ki lehet kalkulálni, hogy 
hol van az alapkőzet, illetve hogy milyen 
mélyen van a fagyott víz alsó határa.
Szélcsapdákat is kihelyeztünk, hiszen ez 
egy borzasztóan szeles terület, ami látszik a 
sziklákon is. Az uralkodó szél felőli olda-
lukon erős szélmarásformákat lehet látni, a 
másik oldalukon szinte semmit. Úgyhogy 
nagyon erős a szél, de erről sincsenek pon-
tos információk olyan magasról. Vannak 
ott megaripple-k is, amelyek olyanok, mint 

a homokfodrok, csak sokszorosa a mére-
tük, és nagyon furcsa anyagból vannak.  
A fodrok egymástól való távolsága 10-15 mé-
ter, és több méter magasak is lehetnek. Szin-
tén kérdéses, hogy ezek hogyan képződnek.

Milyen erős szelek fújhatnak ott, hogy ilyen 
formákat tudnak létrehozni?

A Meteorológiai Tanszék segítségével felál-
lítottunk egy meteorológiai energetikai ál-
lomást, amely persze mért hőmérsékletet és 
szelet is, de a legtöbb rácsatlakoztatott mű-
szer azt mérte, hogy milyen globálsugárzás 
jön, mi verődik vissza, és milyen az energia 
útja az üledékben. Volt elásva is egy csomó 
hőmérsékletmérő és nedvességmérő, illetve 
egy energetikai műszer, amely azt mérte, 
hogy mennyi energia jött felülről, és meny-
nyi ment tovább. Az olvadás miatt nagyon 
fontos, hogy most már nemcsak azt látjuk, 
hogy a víz hogyan tud mozogni az üledék-
ben, hanem azt is, hogy a hőenergia hogyan 
terjed benne. A hőmérsékletmérésekkel 
együtt ez már igen komplex képet biztosít.
Fontosak a biológiai vizsgálatok is. A sós tavak 
tele vannak algával és mikrobiális élettel, ezért 
az üledékből, a vízből és a biológiai kérgekből 

is vettünk mintákat. Ezek talán nem annyira iz-
galmasak, mert ilyesmiket máshol is vizsgáltak 
már. Viszont 6000 méter környékén és annál 
magasabban is vannak kis olvadékvíztavak, a 
legmélyebbek is 1-2 méter mélyek és 100-200 
méter szélesek. Ezek hóolvadékból és a per-
mafroszt olvadékvizéből táplálkoznak. Itt van 
a Föld legmagasabb tava is, 6500 méteren, per-
sze nem állandó, időszakosan van jelen. Van-e 
ezekben élet? Persze, ahol víz van, ott nagy 
valószínűséggel van élet is, de ezt sem vizsgál-
ta még senki. Balázsék már két éve is vettek 
egyszerű mintákat, most pedig már komolyabb 
mintavevő eszközöket vittünk. Nagyon érde-
kes, extremofil élőlények, mikroorganizmusok 
kerültek elő, melyeket most a Mikrobiológiai 
Tanszéken vizsgálnak. Ennek vannak konzek-
venciái a most nagyon divatos asztrobiológiá-
ban is, mert az általunk vizsgált területen együtt 
jelennek meg a sivatag és a tundra jellemzői, és 
például a Mars is ilyen hely.

Részt fogsz venni a következő expedíció(k)
ban is?

Ez attól is függ, hogy a többiek meg voltak-e 
elégedve a munkámmal, és azon is múlik, 
hogy más ráér-e, én ráérek-e, vagy hogy mi 
lesz akkor az aktuális feladat. Az biztos, hogy 
most nagyon intenzíven részt fogok venni az 
utófeldolgozásban. Aztán két év múlva, ha 
nem is megyek ki, attól még részt vehetek az 
utómunkálatokban. Jelenleg az Általános és 
Alkalmazott Földtani Tanszékről, a Meteoroló-
giai Tanszékről, a Mikrobiológiai Tanszékről, 
a Természetföldrajzi Tanszékről, a Környezet- 
és Tájföldrajzi Tanszékről, valamint az MTA 
CSFK Földrajztudományi Intézettől összesen 
nyolc kutató dolgozik ezeken az ügyeken.  
Ehhez jön még Zsolt és Péter, akik elsősorban 
a tudományon kívüli ügyekkel foglalkoznak, 
illetve én a University of Sheffield-ről.
Bemutattuk a munkát Atacama régió kor-
mányzójának és a kabinetjének is, és ők el-
vittek minket egy helyi pályázati szervhez, 
akik főleg tudományos-innovációs dolgok-
kal foglalkoznak. Azt láttuk, hogy nagyon 
érdekelné őket a térség hidrogeológiája is. 
A területünkhöz legközelebbi nagyváros, a 
százezres Copiapó 4-5 órányira van terep-
járóval, ott például a felszín alól szerzik az 
ivóvizet. Azt azonban nem tudják, hogy az 
hogyan kerül oda. Ez egy nagyon nagy terü-
let, úgyhogy itt rengeteg mindent lehet még 
csinálni. A chileiek valószínűleg beszállná-
nak az anyagiakba is, és ebben az esetben 
térben és a tevékenységeket tekintve is ki 
lehetne terjeszteni a kutatásainkat.

Telek Máté
telek.mate@nyuz.elte.hu

LIVELY CITY OR LOVELY CITY
MAYBE BOTH?

More trees or more parking places? Cycling together with cars or separat-
ed from them? How to rebuild the embankment? Higher speed or more 
recreation places? Faster way from A to B or better atmosphere? Why is it 
good to have colourful buildings? What is the purpose of a city?

Undoubtedly, Budapest is a big city with 
many people, many flats, many offic-
es and large traffic. Probably the most 
important aspect of a city is that there 
are people living in it. So to answer the 
question what is the purpose of the city, 
we should answer the question: what is 
the purpose of life. I assume that each 
and every living organism has different 
answer for this question. Maybe two dis-
junctive flies do not answer this question 
in completely different ways, but who 
knows?
I ask you to think about it a bit. Why do 
you live in Budapest? (I assume that you 
live in Budapest.) What is the most im-
portant thing in your life? If you could 
have a choice, how would you rebuild 
Budapest in order to make it a place that 
fits your life style perfectly? What would 
you do to achieve this goal?
One of the main purposes of people in 
Budapest is to go from A to B as fast as 
possible. Otherwise I would have stayed 
in Hatvan. I use bike as I consider it 
healthy, cheap and fast. I used to use 
public transportation as it is also cheap, 
but it is also slow and unpredictable. 
Although I do not have driver license, 
driving a car in city feels sluggish and 
annoying.
I live in the 6th district, with some trees, 
nice 100-year-old buildings, Andrássy 
avenue and Oktogon. I usually bike to 
the University, to the shop or to the train 
station towards my hometown. I can 
say, cycling in Budapest is usually fun, 
with all the cars around, and of course 
the smell. I never know if it is healthier 
to go by public transport than by bike. 

Sometimes it is scary, I would not rec-
ommend it to elderly people, children or 
anyone else who is not comfortable with 
finding their way at crossroads between 
cars. Actually, I should repair my brakes, 
even though it is funnier now.
I stayed in Stockholm for two months, 
where little traffic is present in the city 
centre, instead many bikes can be found. 
I experienced my very first bike-jam 
there. The city-plan for future is to make 
cycling lanes and public transport system 
the main possibilities in the centre, and 
keep the cars out. Cars should be mainly 
used for longer distances, however train 
facilities are also amazing. I also stayed 
in Lausanne for another two months dur-
ing the summer. Bike lanes can be found 
on main roads as well, it connects many 
cities and there are great opportunities 
for mountain-biking as well.
The next point could be the recrea-
tion. We usually run in the city, around 
Lágymányosi Campus, even though the 
air is polluted, the roads are shared with 
cyclists and our route is fragmented by 
car roads. We sometimes go to Margaret 
Island and Normafa, where nice trees are 
around, many people gathering there and 
some smelly busses going across. When 
I was in Stockholm, I always run in the 
forest. Actually, every part of the city has 
the scent of the nature. Some buildings 
are built inside of a smaller or bigger 
forest on separate islands. In Lausanne 
there is no such feeling. The city is built 
on a hill, on the shore of the Lac Léman.
Now I am in Berlin, on Sunday we have 
a half marathon here. Roads are amaz-
ingly smooth, many parks, painted build-

ings and sights can be found everywhere. 
I love running in this city and it looks 
like a nice city to live in. Many small 
bars, different districts, amazing culture 
and strong history are connected to this 
place. It would take several days to dis-
cover everything about the Wall. Many 
places are created to force people to un-
derstand what happened and to cope with 
it.
In FUGA, many different, temporary 
and permanent exhibitions are to show 
architectural and city-design trends. One 
of these is about the embankment of the 
Danube. It is really hard to make it a nice 
and good place for people to gather, and 
fulfil the traffic’s claims. And I should 
add the fact, that the Danube is as clear 
as 200 years before. (You can find more 
information in this website: http://duna.
budapest.hu/)
The other is about contemporary Dan-
ish architecture that also contains the 
cityscape. We have similar initiation in 
Budapest as well, check it out at: http://
welovebudapest.com/ The ars poetica of 
the Danish exhibition was the following.
Design for the urban space
Following the same mindset that charac-
terizes Danish architects, designers have 
a very user-centred and pragmatic ap-
proach to design solutions for use in the 
public space: how can we make it easier 
for people to park their bikes in big cit-
ies? Or how can we create playgrounds 
for children that actually stimulate and 
challenge them?
The interesting thing about this way of 
thinking is that it actually comes with 
a positive side effect. For example, by 
designing playgrounds which actually 
engage and activate the child, you si-
multaneously help to prevent child obe-
sity. And by optimizing the facilities for 
cycling and bike parking in big cities, 
you help to reduce traffic, which has 
enormous economic and environmental 
benefits.
Maybe they know something up there…

Aquatic warbler
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TUDÓSÍTÁS

KI FOGJA NAGGYÁ TENNI AMERIKÁT?
AZ AMERIKAI ELNÖKVÁLASZTÁSOK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYEI A JELEN VILÁGRENDRE

Az IDSA (International Diplomatic Student Association) a Munapest (Model United Nations of Budapest) közre-
működésével márciusban szervezett egy angol nyelvű megbeszélést a Corvinuson, melynek célja a közelgő egyesült 
államokbeli elnöki választás legfontosabb kérdéseinek megválaszolása, vagyis mik az egyes jelöltek kampányának 
kulcsstratégiái, mik a lehetséges végkimenetelek, s azok milyen hatással lehetnek a Föld többi országára nézve.

A Vita kulcsemberei:
• Rétfalvi Flóra, kommunikációs koor-

dinátor Obama kampánystábjában
• Ugrósdy Márton, a Külügyi- és Külgaz-

dasági Intézet tudományos munkatársa
• Dr. Magyarics Tamás, a Külügyi- és 

Külgazdasági Minisztérium Észak-ame-
rikai osztályának vezetője és az ELTE 
Amerikanisztika Tanszékének oktatója

A közvetítőember Nick Thorpe, 1983 óta a 
BBC kelet- és közép-európai tudósítója volt.
A vita alapötletét talán George Friedman 
„A következő évtized” című könyvének egy 
idézetével lehet legjobban szemléltetni: „Az 
amerikai elnök a legfontosabb politikai vezető 
a világon. Az ok egyszerű: Egy olyan nemzetet 
kormányoz, melynek gazdasági és katonai po-
litikája minden kontinens minden országában 
élő emberek életét alakítja. Az elnök elren-
delhet és el is rendel inváziókat, embargókat 
és szankciókat. Az általa alakított gazdasági 
intézkedések életek milliárdjaiban köszönnek 
vissza, talán sok generáción átnyúlva. Aki kö-
vetkező évtizedben az elnök személye és az, 
amit tenni akar gyakran jobban lesz hatással 
a nem-amerikaiak életére, mint a saját kormá-
nyaik döntései.” 
Az egyszerűség kedvéért  úgy vélem nem árt 
néhány szót váltanom a jelenleg esélyes négy 
jelöltről, így a vetélytársak a következők:
• Donald Trump – üzletember és médi-

aszemélyiség, republikánus jelölt, erő-
sen jobboldali

• Hillary Clinton – jogász, demokrata 
jelölt, férje elnöksége alatt First Lady, 
2001–2009 közt New York állam szen-
átora, az első Obama kormány alatt 
külügyminiszter, a kampánypénzt elfo-
gadja a Wall Streettől 

• Ted Cruz – politikus és ügyvéd, repub-
likánus jelölt, Texas állam szenátora

• Bernie Sander – politikus, demokra-
ta jelölt, Vermont állam szenátora, az 
1970-es évek eleje óta tevékenykedik 
politikában, sokáig független, balolda-
li, Wall Street ellen van

A teremben helyet foglalva emberek százai 
vesznek körbe, kis nyüzsgés után megszólal a 
konferanszié, némileg tört angolsággal bemu-
tatja a jelenlévőket, majd kisvártatva linket oszt 

meg az esemény oldalán mellyel amolyan köz-
vélemény felmérés gyanánt, a közönség maga 
is leadhatja a voksát az egyes jelöltekre. A fel-
vezetés Flóráé, a kérdés pedig az, vajon miért 
szentel a világ ekkora figyelmet egyetlen állam 
elnökválasztásának. Az idézettel effektíve ki-
tárgyalt globális befolyás mellett soha nem 
látott mértékű a média befolyása, mivel már a 
2008-as kampányban, Obama első elnökségé-
nek hajnalán is megjelent a közösségi média, 
újraválasztásakor pedig kezdett jelentőssé vál-
ni, az egyes portálok rapid terjedése továbbra is 
töretlen, az információ-áramlásnak köszönhe-
tően pedig egyre nagyobb számú embertömeg 
lesz érdekelt a témában. Nick itt hozzászól, a 
fontosságot hangsúlyozandó, Obama második 
kampányára a BBC nem kevesebb, mint 193 
embert küldött az Államokba tudósítani.

Itt áttérünk a jelöltek kommunikációs formáira 
és retorikájukra. Bernie Sanders, az immáron 
76 éves demokrata jelölt, bár sokszor emle-
getett szocialista szimpátiája miatt akadnak 
bőven, akik nincsenek oda érte, beszédeiben 
igyekszik a pártot, s annak az eredeti eszmé-
it képviselni. Trump, a jelenlévők és a média 
szerint, a maga presztízsét igyekszik építeni, s 
bár beszédeinek egyszerűségével és showman 
jellegével nagy tömegekre képes hatni, roppant 
módon eltér minden korábbi elnökjelölttől, akit 
valaha láthattunk. Tamás szóba hozza Cruz-t, 
akinek Sanders-höz hasonlóan nincsen túl sok 
támogatója Washingtonban, Trump-szerűen 
szlogenekben beszél, valamint ugyanúgy ön-
magában az iszlám vallást okolja a terrorizmu-
sért. Trump maga még messzebb megy, tervei 
szerint mintegy 11 millió bevándorlót „tenne 
ki” az országból, melynek utánaszámolva 
pusztán a fuvarozás 1 milliárd dollárt emészte-
ne fel, nem beszélve a számottevő munkaerő és 
GDP visszaesésről, míg Sanders saját bevallása  

szerint utolsóként alkalmazna erőszakot. Clin-
ton előnyére válik, hogy 30 évre visszanyúló 
politikai karrier áll a háta mögött, s ismerősei 
révén jó kapcsolatokat ápol Washingtonnal, 
közben pedig a Crowdpac pontszáma (mely 
a liberális-konzervatív vonalon tájol be em-
bereket, ahol a -10 a legerősebb előbbi, +10 
pedig legerősebb utóbbi) -6.4, ami megegye-
zik Obamáéval, és 1.7 ponttal konzervatívabb 
irányba található Sanderstől. Voltaképp soha 
nem mond olyat, amivel esetleg botrányt kelt-
het, ezért meglehetősen unalmasnak ígérkeztek 
az előválasztások, amíg Sanders fel nem tűnt 
a színen, majd idős kora ellenére akár drasz-
tikusan progresszív változásokat előrevetítve 
megszerezze a fiatalok szeretetét, illetve elgon-
dolkoztatta Amerikát a legalapvetőbb demok-
ratikus ideológiákról.
Néhány kérdés következik a közönségtől, 
például: Milyen a jelöltek kapcsolata párttal? 
Nos, az alap ideológiákkal tisztában vannak, 
de a párton belül más-más oldalon állnak, 
így a demokratáknál Clinton közép felé haj-
lik, míg Sansders skandináv mintára bal felé 
dől, a republikánusoknál pedig, legalábbis 
retorikában, Cruz a visszafogottabb, amíg 
Trump a szélsőjobb felé húz. Bár Sanders-
nek sikerült meggyőznie a fiatalságot, hogy 
egy fekete elnök kétszeri megválasztása mu-
tatja a kisebbségben rejlő lehetőset, ez pedig 
Clintonnak kedvez. Ezek alapján, s mert neki 
több jó kapcsolata van Washingtonnal előbbi 
pártnál Hillaryt támogatják jobban, míg az 
utóbbinál Trump extrémitása túl sok bizto-
sítékot vert ki, s inkább Cruz mellett állnak. 
Thorpe elszabadult ágyúnak nevezi Trumpot, 
aki aláássa az Egyesült Államok demokráci-
áját, Tamás pedig rávilágít, hogy a politikai 
beszédek „fejlettsége”, tehát szóhasználatuk 
változatossága és mondataik összetettsége 
bár korábban is romlott némileg, Trumppal 
teljesen új szintre esett, hiszen az átlag 18–
19 éves korúak beszédének megfelelő reto-
rika helyett ő egy negyedik osztályos gyerek 
szintjén tartja beszédeit. Márton egyet ért 
Tamással, szóvá téve, hogy Trump ellen már 
a saját pártja is felkel, és bár a nép szemében 
populáris, később még leszavazhatják.
Kisebb mozgolódás támadt a közönség sorai kö-
zött, és elhangzik a kérdés: Hogyan várhatjuk el 

a republikánusoktól, hogy vezessenek, ha még 
beszélni sem tudnak normálisan? Egy hallgató  
Trump mellett kiállva hangsúlyozza, hogy a 
hírhedt republikánus jelölt üzletet vezet évtize-
dek óta, mire rögtön érkezik a válasz, miszerint 
államot és üzletet vezetni nem ugyanaz.
De vajon hogyan viszonyul a világhoz Trump? 
Bevallása szerint a Közel-Kelethez neutrálisan, 
ami már csak azért is lehetetlen, mert az USA 
évtizedek óta Izrael szövetségese. Ukrajna 
helyzetébe nem kíván beleszólni, hiszen az EU 
problémája, tehát oldjuk meg, ahogy tudjuk. 
Kelet-Ázsia és Kína helyzetéről az a véleménye, 
hogy minden gyártást visszavonna a térségből, 
hogy munkahelyet teremtsen az Államokban. 
Ennek viszont az a hátulütője, hogy brutális 
mértékben visszaesne a termelés mértéke, az 
árak pedig az egekbe szöknének. Mivel nem  
másban, mint a mexikói bevándorlókban látja 
az ország problémáit, ezért terveiben szerepel 
egy, az USA-Mexikó határra építendő, több 
méter magas vasbeton fal, melynek építési és 
fenntartási költségeit magával Mexikóval akar 
megfizettetni, ez pedig már önmagában is ne-
vetséges. (nagyon ajánlom John Oliver humo-
rista, tévés személyiség értekezését a témában). 
Röviden összefoglalva, az ígéreteinek változat-
lan formában való beteljesülése katasztrófával 
kecsegtet. 
Hogyan viszonyul a világhoz Clinton? Raci-
onálisan viszonyul a dolgokhoz, az Egyesült 
Államok maradna körülbelül ilyen, bár szo-
katlan módon jelenleg a TTP (transz-pacifikus 

partnerségi egyezmény) ellen van, miközben 
korábban részt vett annak megtervezésében. 
Középtávú cél az orosz befolyás csökkentése 
Kelet-Európában. Felvetődik, hogy változna 
a nőpolitika? Erre Flóra válaszol, aki maga 
is részt vett egy, a nők politikai részt vételét 
szorgalmazó, főleg élelmiszerüzletekben zajló 
kampányban. Obama is kiemeli lányai fontos-
ságát, Clinton valószínűleg nem változtatna 
radikálisan, így maradna a status quo. Érdekes-
ség, hogy mindkét párt állít be nem-politikus 
támogatókat a kampányba, jellemzően éneke-
seket vagy színészeket, így a republikánusokat 
pl: Clint Eastwood is propagálja, a demok-
ratákat részben Scarlet Johanson, mely két 
személy tökéletes példa az idős-konzervatív, 
fiatal-liberális értékek reflektálására. 
Mire van szüksége Magyarországnak, vala-
mint Közép-Európának? A saját és a minket 
körülvevő környezet alakulására globális szin-
ten Oroszország, Németország és az Egyesült 
Államok van hatással. Az USA bizonyos ér-
telemben véve európai államnak tekinthető, 
annyi szállal kötődik ide, meg tudja teremteni 
a katonai és gazdasági biztonságot, amit mi 
sem jelez jobban, mint hogy jelenleg a máso-
dik legnagyobb befektető az országban 90.000 
embert foglalkoztatva, és rengeteg tőkét hozva.  
Ami probléma, hogy az ő perspektívájukból 
nézve Közép-Európa, pl: A Visegrádi négyek 
egyszerűen túl kicsi piac, nekünk pedig érde-
künkben állna végre felkerülni a térképre.
Az utolsó kérdések következnek a közönség-

től, vagyis mi a helyzet többi republikánus 
jelölttel? Van-e Clintonnak esélye az ema-
iljei kiszivárgása után? Mi van Afrikával és 
Dél-Amerikával? Foglalkoznak a klímavál-
tozással? A válaszok jórészt egyöntetűek. 
John Kasichnak és Bloombergnek esélye 
sincs, Marco Rubio pont az előadás napján 
reggel vonult vissza. Clinton kifejezetten jó-
ban van az FBI-jal, így bármelyik ügyvédet 
megkaphatja, noha némileg felháboríthatja 
a demokratákat és veszthet szavazatokat. 
Trump Afrika ügyére azt mondta, jobb lett 
volna a helyükön hagyni a diktátorokat, mert 
rendet tartottak, ettől a gondolattól függetle-
nül azonban az USA nem tervez befektetni, 
mert messze van, az infrastruktúra kiépítetlen, 
a járulékos költségek óriásiak lennének, Kína 
pedig amúgy is korábban odaért. Dél-Ameri-
ka szintén kevés befektetési lehetőséget nyújt, 
túl nagy a biztonsági kockázat. Ami a klíma-
változásra vonatkozik, a republikánusok szá-
mottevő része nem hisz benne, a demokraták 
pedig kevés szavazatot tudnak nyerni egy glo-
bális probléma ellen fellépve. 
Minden jel arra utal, hogy a novemberi vég-
játék alatt Trump vs. Clinton küzdelemre 
lehet számítani, mely kettő közül, akármeny-
nyire is szubjektív, Clintonnal járunk jobban. 
A vita alatt szavazás eredménye: Ted Cruz: 
1%, John Kasich: 4%, Donald Trump: 9%, 
Hillary Clinton: 28%, Barnie Sanders: 58%

Luczi Richárd József
richard.luczi@gmail.com
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ÁLL ATI  ZOONA ÁLL ATI  ZOONA

GUPPIPART  
OTTHONRA!
HOGYAN IS KEZDJÜK?

Ebben a cikkben szeretném az alapvető fel-
szerelést bemutatni, mik a kötelező dolgok 
ahhoz, hogy egy akváriumot megfelelően-
működtetni tudjunk. Elsősorban az édesvízi 
akváriumokról fogok beszélni. A tengeri 
akvárium ezekhez képest kicsit komple-
xebb és kellő tudás, illetve tapasztalat elen-
gedhetetlen az egészséges működtetéséhez.
Kezdjük is a sort az akváriumbútorral. Ez lesz  
az a szekrény, polc, vagy állvány, amire az 
akvárium rákerül. Extrém esetben kony-
habútorba, vagy étkezőasztalba is beépít-
hetjük, ez már csak dizájn és ízlés kérdése 
(meg persze nem kevés pénzé). A legfonto-
sabb, hogy az akvárium aljának teljes felü-
lete legyen alátámasztva, különben a fellépő 
nyomáskülönbségek  könnyen az akvárium 
töréséhez vezethetnek. Talán ez a legelkerü-
lendőbb dolog az akvarisztika során. Ha az 
akváriumbútorod fából készült, fontos, hogy 
olyan legyen, amin legalább egy lakkréteg 
van, nehogy gondot okozzanak a pár cseppes 
melléfolyások.
A következő fontos összetevő az akvárium és 
a bútor közötti polifoam, vagy szivacs. Akár-
milyen szépen csiszolt, lakkozott a bútorod, 
nem lesz száz százalékosan sima felületű, 
szintúgy az üveg sem. Elég valószínűtlen, 
hogy ezek a mikro egyenlőtlenségek éppen 
kiegészítsék egymást, így ismételten fellép a 
már korábban taglalt  felületre eső nyomás-
többlet problémája, ami üvegrobbanáshoz 
vezethet. Hidd el, nem túl szórakoztató 200 
liter vizet feltakarítani a parkettáról!
El is érkeztünk magához az akvárium üvegé-
hez. Mikor ezt kiválasztod, már legyen egy 
elképzelés, milyen élővilágot szeretnél kiala-
kítani, mihez szeretnél kezdeni az akvárium-
mal. Ha van olyan hal, ami tetszik, és min-
denképpen szeretnél legalább egy példányt 
belőle, nézz utána az interneten, milyen 

térigényei vannak. Természetesen minél na-
gyobb az akvárium, annál erősebb technikai 
felszerelés kell hozzá, és ezzel együtt egye-
nesen arányosan nőnek az árak is. Olyan 
méretet válasszunk, amit a pénztárcánk meg-
enged, hiszen ezt a továbbiak fenn is kell tar-
tani (bár ez már lényegesen kisebb összeg).  
Az üvegvastagsággal kapcsolatban vannak 
határok, hogy a sablon üvegvastagságok (4,6,8 
stb. mm) hány literig biztonságosak. Igazá-
ból ez csak akkor lényeges szempont, mikor 
te magad szeretnéd készíteni az akváriumot.  
A gyáriak esetében automatikusan a szüksé-
ges vastagságot használják, szerencsére eb-
ből nem szokott gond lenni.
Térjünk is át az akvárium aljzatának kivá-
lasztásához. Rengeteg féle típus létezik, az 
egyszerű kvarchomoktól kezdve, a rikító 
rózsaszín műanyagokig. Ami fontos a kivá-
lasztásánál, hogy megfelelő szemcseméretű 
legyen. Közepesen nagy, kb. 2-4 mm nagy-
ságú szemcseméretet ajánlanék, ez az arany-
középút, amely megfelelő közeget biztosít 
mind a halaknak, mind a növényeknek. Itt van 
különbség az ún. low-, illetve high-tech mód-
szerek között, mivel utóbbinál a hangsúly a 
növényeken van, és a nagy fényerő megköve-
teli a megfelelő mennyiségű tápanyagot, így 
nekik különleges táptalajt (pl.: JBL Manado) 
kell biztosítani.
Szükségünk lesz az akvárium biológiáját fenn-
tartó hősre, a szűrőre. Alapvetően két funk-
ciót lát el: fizikai szűrést végez, szemcséket, 
táplálékmaradványokat, ürülékeket szűr ki 
a vízből, valamint biológiai szűrést is végez, 
ami a legfontosabb az egészséges akvárium 
eléréséhez. A maradék táplálék és a halak ál-
tal termelt ürülék elkezd lebomlani, ami során 
ammónia kerül a vízbe. A magas ammónia 
szint toxikus hatású, így szépen sorban megöli 
féltett halainkat. Már nagyon kicsi ammónia 

is bőségesen érezteti hatását, mivel nagyon 
gyakran az akvárium algásodását generálja.  
A szűrőanyagban telepszenek meg az ún. 
nitrifikáló baktériumok, melyek az ammóni-
át, nitráttá alakítják, ami csak sokkal nagyobb 
koncentrációban lesz toxikus hatású halainkra, 
illetve a növények hasznosítani is tudják, így 
felhasználják a vízből. Ezt a körforgást kell 
biztosítani, hogy akváriumunk lakható legyen.  
A szűrőknek a megfelelő méretezéséhez ve-
gyük szemügyre a vízforgató képességét.  
Ezt liter/óra adatban kapjuk meg, és a motor 
hatásfokát jellemzi. Tapasztalatok szerint ezt 
jócskán az akváriumunkhoz kell igazítani. 
Például, ha van egy 50 literes akvárium, kb. 
négyszer, ötször nagyobb vízforgató képességű 
szűrőt kell keresnünk hozzá, ebben az esetben 
250l/h teljesítményűt. A másik fontos dolog a 
szűrőanyag (legtöbbször szivacs) megfelelő 
mérete, a már említett nitrifikáló baktériumok 
mennyiségének biztosításához. Minél több a 
halunk, annál több ürülék bomlik, és annál több 
baktérium kell nekünk a fertőtlenítéséhez.
Kötelező az akváriumunknak megfelelő 
fényt biztosítani. Ez nem csak a mi optikai 
szépségigényünket elégíti ki, de fontos él-
tető táplálék a növényeink számára. Kicsit  
előre szaladva, a tervezésnél számoljunk 
0,5 W/l fényerőséggel. A korábban szere-
pelt 50 literes akváriumhoz legalább 25 
Watt teljesítményű világítást kell alkalmaz-
ni. Fontos a vízmelegítő, illetve a hőmérő. 
A vízi élőlények rosszul viselik a hőmér-
séklet-ingadozást. Hirtelen 3-4°C hőmér-
séklet-változás nagyon megterheli a vízi 
jószágainkat, és sajnos még halhulláshoz is 
vezethet. Jó, ha a fűtő állítható termosztátú. 
Mivel trópusi halakat kedvelünk, így a víz 
ideális hőmárséklete 20-25°C .

Hausz Bálint
hauszb@caesar.elte.hu

A nappalidban jól mutatna az Amazonas élővilága? Eset-
leg Afrikát csempésznéd be a lakásba? Akármilyen elkép-
zelésed is van, segítek elindulni az akvarisztika rögös és sok 
tudást igénylő, de mégis gyönyörű útján.

LASSAN JÁRSZ,  
TOVÁBB ÉLSZ 
A TEKNŐSÖK MAGÁNÉLETE

Annak ellenére, hogy a gerincesek jól kö-
rülhatárolható csoportját alkotják a hüllők, 
a taxonómusok mégsem sorolják őket egy-
séges osztályba. Az osztályszintű besorolást 
a halántékablakok milyensége határozza 
meg. Megkülönböztetjük a halántékablak 
nélküliek (Anapsida) és a két halántékab-
lakkal rendelkezők (Diapsida) csoportjait.
A teknősöket az Anapsida osztályba sorol-
juk, azon belül pedig a Testudines, azaz tek-
nősök rendjébe tartoznak. A rendbe tartozó 
fajok közös jellemzője, a testüket szinte át-
hatolhatatlan páncélként védő csontos borí-
tás. Foguk nincsen, ennek ellenére harapásuk 
fájdalmas lehet, ugyanis szájukban szaruká-
va található, így senkinek nem javaslom a 
teknősbosszantást. A hátlemez érdekessége, 
hogy a törzscsigolyákkal és bordákkal egy-
beolvadt bőrcsontok, a haslemez pedig a 
szegycsont és a függesztőövek elemeiből áll.
Alrendekbe aszerint soroljuk őket, hogy 
nyakukat miként húzzák vissza a bizton-
ságot jelentő páncéljuk alá. Ha síkban tör-
ténő oldalra fordítással, akkor nyakfordító 
teknősökről beszélhetünk (Pleurodira), ha 
pedig függőlegesen rejtik el a fejüket, ak-
kor pedig nyakrejtő teknősöknek nevezzük 
őket (Cryptodira). Két családot különböz-
tetünk meg a nyakrejtő teknősök között: a 
mocsári és a szárazföldi teknősöket.
MOCSÁRI TEKNŐSÖK
Ide tartozik a vörösfülű ékszerteknős 
(Travemys scripta elegans), mely faj ré-
gen nagyon népszerű terráriumi teknős 
volt, szerencsére mára már nem olyan 
divatos, hazánkban engedélyhez kötött a 
tartása. Sok ékszerteknős pont ugyano-
lyan sorsra jutott, mint más megunt álla-
tok: elengedték őket a természetben. De 
ahelyett, hogy szerencsétlen teknősök 
elpusztultak volna, a klíma enyhülése 

miatt vígan éldegéltek, természetvédelmi 
problémákat okozva. Délnyugat-Európá-
ban már majdnem kiszorította az ott élő 
vízi és mocsári teknősöket (ők az egyedül 
őshonos faj a Kárpát-medencében). A mo-
csári teknős csak víz közelében él, kedve-
li a sekély, iszapos síkvidéki állóvizeket. 
A telet az iszap biztonságában tölti, de az 
is előfordulhat, ha nincs hova beásnia ma-
gát, hogy a jégpáncél alatt kerül nyugalmi 
állapotba. A szükséges oxigént nem csak 
a száj, valamint a garat nyálkahártyáján 
keresztül veszi fel, hanem a végbélzacskó 
hajszálerei is segítenek a túlélésben ilyen 
mostoha körülmények között. Ha valaki 
otthon teknőst akar tartani, ne próbálkoz-
zon mocsári teknőst venni, vagy befogni, 
ugyanis ez szigorúan tilos, védett állatról 
lévén szó.
SZÁRAZFÖLDI TEKNŐSÖK
 Általánosan jellemző rájuk, hogy végtagjaik 
keresztmetszete kör alakú, az ujjak összenőt-
tek. Leggyakrabban növényevők, de azért 
nem utasítanak vissza állati eredetű táplálé-
kot sem. Az életet nem sietik el, elmúlnak 
tíz évesek mire ivaréretté válnak, és akár 
kétszáz évig is elélhetnek. Sajnos Magyaror-
szágon szabadon nem élnek. A görög teknős 
(Testudo hermanni) Európa mediterrán terü-
letein él, a Balkán-félszigeten a legelterjed-
tebb. Szereti a mediterrán jellegű, bokros sík 
vidékeket, ahol megfelelő növényi táplálé-
kot, valamint biztonságos búvóhelyet talál.  
A magasan ívelt páncéljának hossza nagy-
jából 30 cm. Mellvértjük lapos, hímeknél 
esetleg homorú. A páncél sárgás színű, amin 
különböző nagyságú foltok találhatóak.
Korukat nehezebb meghatározni, mint a 
fákét, annak ellenére, hogy páncéljukon 
vonalak láthatóak, amelyek mutatják a nö-
vekedés szakaszosságát, éppen úgy, mint 

a fatesten található évgyűrűk. A telelés 
novembertől márciusig tart. Pár hét alatt 
megerősödnek, ilyenkor sokkal többet esz-
nek, majd ezután elkezdődik a szaporodási 
időszak. Biztosan sokan tudjátok, mivel is 
jár a teknős-szex, sajnos nem csak meszes 
héjú tojásokkal, hanem rettenetes ricsajjal 
is. A mór-teknős igen közeli rokona a gö-
rög-teknősnek, könnyű őket összekeverni. 
A görög teknősök farka azonban szaruka-
romban végződik, a supracaudale (farok 
feletti pajzs) pedig osztott.
TARTÁSUK
Áprilistól szeptemberig a legjobban a 
kertben érzik magukat, a hideg idő bekö-
szöntével azonban fontos bevinni őket a 
lakásba, házba. Ezek a hüllők igazi sza-
badulóművészek, az elkerítésükre nem 
alkalmas a drótháló, mivel azon könnye-
dén felmászik. Arra is fontos figyelni, 
hogy a kerítés alja a föld szintje alatt le-
gyen, legalább húsz centiméterrel ugyan-
is kitűnően tudnak ásni. Fontos, hogy 
legyen árnyékos és napos hely is az el-
kerített területükön. Amikor lakásba ke-
rülnek, sokan terráriumban tartják őket. 
Az emésztésük igen gyors lehet, ugyanis 
legtöbbször oda ürítenek, ahol esznek, 
így a takarítással sincs olyan nagy prob-
léma. A telelést úgy szokás megoldani, 
hogy amikor már nagyon kókadoznak, 
berakják őket egy nagy dobozba, amit 
előtte feltöltöttek csíkokra vágott papír-
ral. Így könnyedén meghallható, amikor 
mocorognak. Remélem, sokan kedvet 
kaptatok a teknőstartáshoz, hiszen iga-
zán különleges és szép állatok, és nem 
olyan kényesek, mint egy kaméleon vagy 
szakállas agáma.

Czauner Borika
czauner.borbala@nyuz.elte.hu

Végre eljött a kellemes meleg, tavaszi idő, rövidülnek a szoknyák, előkerülnek a vékony cipők, a 
nagy kabátokat pedig végre valahára dzsekire válthatjuk. Azoknak, akiknek van téli álmot alvó 
állata, például teknőse, örülhetnek, ugyanis eljött a várva várt ébredés ideje. 
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NÉGYESHATOS
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!
(Ez egy hallgatói rovat, így elsősorban a 
nem állandó szerkesztők írásait várjuk.)

GARÁZSMENET

...a villamos a Mester utca, Orczi tér, Nagy-
várad tér útvonalon a Hungária kocsiszínbe 
közlekedik. Az utolsó megálló, ahol a peron 
magassága... mondta a hangosbemondó, mi-
közben  az autók előtt - az egyik Schönherz 
Qpán festett zebrákon - átrohanva éppen 
próbálom kifújni magam a lassan meginduló 
villamoson. Megint kifogtam egy garázsme-
netet, de sebaj  ez az út is haza vezet, mégha 
kicsit hosszabb is. Lassan tíz éve már, hogy 
kíváncsiságból és amolyan éjszakai városné-
zés végett a Mester utca után is fent marad-
tam a szinte üressé vált villamoson. Amikor 
befordultunk a Haller utcába, rajtam kívül 
már csak egy fiatalokból álló kis csoport 
utazott a villamos túlsó végében. Némi tana-
kodás után az egyik előrejött majdnem addig 
ahol én is ültem, és kis videokamerát vett 
elő, majd jelt adott. A többiek egyesével kü-
lönféle jelmezekben futottak előre a kamera 
felé. Majd megismételték a mutatványt, de 
ezúttal lassabban és látványos előzéseket 
és eséseket bemutatva. Amikor látszólag 
befejezték a nem mindennapi mutatványt, 
megszólítottam az egyik srácot, hogy kik ők, 
és tulajdonképp mit is csinálnak. Magabiz-
tosan felelte, ők a BME csapata és épp, az 
általuk a Combinora szervezett versenyfutást 
dokumentálták. Ez nagyon tetszett, de nem 
árultam el nekik semmit, inkább tovább kér-
dezősködtem. Elmondták, hogy az esemény 
– melyen ők először vesznek részt – egye-
temistáknak szerveződik minden félévben, 
amolyan kirándulással egybekötött vetélke-
dő formájában, valahol a budai hegyekben. 
Valamint, az előzetesen elvégzendő felada-
tok és az egésznapos versengés után, a meg-
fáradt csapatokat meleg étel várja. Majd az 
eredményhirdetést követően a győztes jutal-
ma egy sült malac. Ekkor már biztos voltam 
benne, mint a szervezők tagja, ismét viszont 
látom majd a lelkes kis csapatot a szombaton 
következő Tor-Túrán!

Gonda Zsombor
doktorjelölt hallgató

gondazs@caesar.elte.hu

KÖRPANORÁMA BUDAPESTEN
JÓZSEFHEGYI-KILÁTÓ

Végre eljött a tavasz, és ezzel együtt elérkezett a hosszú séták és a szabad-
téri randevúk ideje. Abban az esetben, ha már bejártad a Gellért-hegyet és 
a Margit-szigetet, akkor látogass el a Rózsadombra, ahol kellemes sétákat 
tehetsz. Ha már itt jársz, semmiképpen ne hagyd ki a Józsefhegyi-kilátót.

Érdekes módon sokan nem ismerik a József-
hegy-kilátót, pedig csodálatos kilátás nyílik 
róla egész Budapestre. A Szemlő-hegyen 
található, szinte a Duna mellett, amely 1847-
ig Józsefhegy volt, azonban Döbrentei Gá-
bor dűlőkeresztelője alkalmával megkapta a 
Szemlő-hegy nevet, amely emléket állít Buda 
1686-os visszafoglalásának, amikor is a tüzér-
ség megfigyelői itt szemlélték a terepet, ennek 
ellenére a kilátón rajtaragadt a József-hegyi 
név. Ha az utcáról fölsétálunk a lépcsőkön, 
egy parkot láthatunk, ami az elhanyagoltság 
érzetét keltheti, azonban a fű mindig le van 
nyírva, a bokrok pedig szépen formára vannak 
igazítva. A kilátóba egy kő csigalépcső vezet 
föl, ahonnan pazar kilátás nyílik Budapestre, 

valamint Buda minden környező hegyét látni 
innen. Sajnos felérve láthatjuk, hogy ez így 
nem teljesen igaz, ugyanis a terület be van 
építve, és a háztetők sok mindent kitakarnak. 
Azokat, akik ezekben a házakban laknak, 
irigyelhetjük, hiszen biztosan kellemes le-
het a teraszon reggelizni, de sajnos mi emi-
att nem láthatjuk például a Hármaskút-tetőt.  
A kilátás Pestre is csodálatos. Esténként so-
kan kijárnak megnézni, ahogy felkapcsolják a 
város fényeit, ilyenkor a Rózsadombról úgy 
néz ki a Parlament, mintha egy kis hógömb-
ben lenne. A hidak szerelmeseinek is van itt 
látnivaló, ugyanis a Megyeri hídtól a Rákóczi 
hídig az összes dunai átkelő remekül látszik. 
A kilátó a vízművek tulajdonában áll, és már 

többször is szépen felújították. A park, ami a 
kilátót övezi a Duna-Ipoly Nemzeti Park ke-
zelésében van. Elméletileg az önkormányzat-
nak is van itt telke, azonban beépíteni úgysem 
lehet, hiszen a Józsefhegyi-barlang miatt om-
lásveszélyes lenne. Sokak szerint rendezetlen 
ez a terület, nekem azonban így jobban tetszik, 
mintha kisollóval vágnák minden nap méretre 
a füvet. A park közepénél elkezd lejteni az út, 
és kicsit lejjebb érve megint csodálatos kilá-
tásban lehet részünk. Itt a panorámát egy ház-
tető, vagy túl magas fa sem zavarhatja meg.
A kilátó a reggeli órákban a legszebb, de aki 
délután ér rá, az se keseredjen el. Az iga-
zi élet este kezdődik, amikor a rózsadombi 
fiatalok egy üveg bor társaságában kiülnek 
beszélgetni, iszogatni, sőt egyszer még 
grillpartit is rendeztek itt.
Megközelítés: A legegyszerűbb 91-es, vagy 
291-es busszal felmenni a Rózsadombra, 
azonban ha kellemes sétára vágysz, ne a 
busz útvonalát válaszd. A Török utcán fel 
lehet menni, és a Gül baba türbéjének érin-
tésével is el lehet jutni idáig.

Czauner Borika
czauner.borbala@nyuz.elte.hu 

SEBATIAN HAFFNER: EGY 
NÉMET TÖRTÉNETE

Haffner jogászból lett történész, aki a 
weimari köztársaság bukása és a náci párt 
hatalomra jutása elől menekülve emigrált 
Angliába. Itt születtek híres politikai-tör-
téneti tárgyú, magyarul is megjelent mű-
vei, mint a Megjegyzések Hitlerhez és a 
Churchill. Ezek a művei is arról tanús-
kodnak, hogy kiváló érzékkel elemezte a 
közelmúlt eseményeit.
Halála után jelent meg 1914 és 1933 között 
keletkezett kézirata, amelyben a korabeli 
németországi eseményekre, politikai, tár-
sadalmi változásokra reflektál, ekkor még 
nem a történész, hanem mint magánember. 
Feljegyzései és visszaemlékezései érzékle-
tesen festik le, milyen út vezeti el a kon-
zervatív, régi német családból származó, 
hagyományos értékeket valló és hazájához  

hű fiatal állampolgárt az emigrációig. 
Haffner nem próbálja utólag sem megsz-
építeni, sem a valósnál jobban befeketíteni 
a korszakot amelyről ír, és ami talán még 
fontosabb, ezzel együtt a saját felelősségét 
is teljes mértékben felvállalja. Hiszen az 
egyén is felelős, ő azonban, hiába jóérzé-
sű, jóindulatú, kifogástalan erkölcsi érzékű 
ember, sok hasonló barátjával, ismerősével 
mégsem tett semmit. Egyre növekvő döb-
benettel és ellenérzésekkel figyelte ugyan 
Németország kül- és belpolitikájának radi-
kalizálódását, első sorban azonban mégis 
saját életének – világtörténelmi léptékkel 
mérve apró és jelentéktelen – eseményei 
kötötték le, kevés ellenállási kísérletét pe-
dig utólag maga is erőtlennek, szinte gye-
rekesnek tartotta. Hiszen saját magát és 
szüleit veszélybe sodorhatta tiltott újságok 
vagy könyvek rejtegetésével, azzal, hogy 
egy zsidó lánnyal volt viszonya, ám ezzel 

semmit nem ért el a lassan diktatúrába for-
duló rendszerrel szemben. Haffner tehát 
arra a kérdésre próbál választ adni, ame-
lyet az utókor rendkívül gyakran tesz föl 
értetlenkedve és néha nem kis szemrehá-
nyással az akkori tömegekkel, így véső so-
ron az egyes emberrel szemben is: Hogyan 
fajulhattak idáig a dolgok? Miért nem lá-
zadtak föl? Miért nem harcoltak ellene? 
Hát nem látták, mi történik körülöttük, és 
hova vezet ez?
Haffner válasza az, hogy aki benne él 
egy történelmi korban, az sokszor éppen 
az utólag már nyilvánvaló dolgokat nem 
veszi észre, vagy még inkább észreve-
szi, de nem tulajdonít nekik jelentőséget. 
Tapasztalatai egyszerre világítanak rá az 
egyén tehetetlenségére és felelősségére a 
nagy történelmi folyamatokban.

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

COOLTÉR LESZ-E BUDAPEST?
MILYEN VÁLTOZÁSOK VÁRHATÓAK A JÖVŐBEN?

Nap mint nap itt járunk, és csak annyit veszünk észre, hogy folyamatosan 
fel van túrva a város, és pótlóbuszok járnak. Miért történik ez? Mi az, ami 
mindenkit érint?

Az ELTE Lágymányosi campusára já-
rók életében a négyeshatos meghatározó 
szerepet játszik. Emiatt lehet érdekes az, 
amit az MTI információ szerint Csepel 
polgármestere ígért – a csepeli hévet le-
cserélik egy két percenként járó villamos-
ra, és innentől két lehetőség van. Vagy 
ráterelik a négyeshatos útvonalára vagy 
pedig a kettes villamos vonalán haladna 
a Jászai Mari térig. Mindenki számára 
nyilvánvaló lehet, hogy az előbbi miért 
nagyon rossz ötlet. A négyeshatos vona-
la csúcsidőben már eleve le van terhelve 
– a hatalmas tömeget a percenként járó 
combinók is alig bírják szállítani, hát még 
ha lenne egy plusz járgány, ami nem is 
végig közlekedik, hanem lekanyarodna 
Csepel felé… Az eredeti tervek szerint az 
ötös metró váltotta volna fel a hetes hévet 
– a vonat Borárosnál bement volna a föld 
alá és végül a békásmegyeri/szentendrei 
hév vonalára csatlakozott volna rá.
A 2013-as fejlesztési terv, ami a Budapest 
2030 hosszú távú városfejlesztési kon-
cepció címet viseli, a kötöttpályás köz-
lekedés legfontosabb eszközeinek három 
lehetőséget jelöl meg:
• metróhálózat bővítése
• HÉV vonalak összekötése (regionális 

gyorsvasúttá fejlesztése)
• villamos (közúti vasút) hálózat kiter-

jesztése
A közösségi közlekedésen kívül az egyik 
legfontosabb feladatuknak tekintik az 
egyéni (gyalogos, kerékpáros vagy autós) 
közlekedés fejlesztését is. A városi életmi-
nőség értékét csökkentő környezeti ártal-
mak – a zaj és a légszennyezettség – miatt 
jelentős a társadalmi igény – különösen 
az érzékeny és értékes városrészekben 
– a gépjármű közlekedés korlátozására, 
az „autómentes város”-ra (ugyanakkor 
ezzel ellentétesen a személygépjárműre 
alapozott gyors és kényelmes közleke-
dés lehetősége is természetes elvárásként 
jelentkezik). A korábbi évtizedekben a 
közlekedési célú közterületek domináns 
eleme általában az egyéni személygépjár-
mű közlekedés volt. Egy élhetőbb város 
kialakítására törekedve a „közúti terüle-
tek újra felosztását” tartják szükségesnek.  

A közúti területeknek az egyes közle-
kedési módok közötti megoszlását cé-
lirányosan módosítani kellene – a város 
egyes zónáiban más és más mértékben – a 
felszíni közösségi közlekedés, a gyalogos 
közlekedés és a kerékpáros közlekedés 
javára, de a személygépjármű közlekedés 
lehetőségének megtartásával. Ezenkívül  
tervezik a gyaloglás népszerűsítését, mi-
vel az egy önálló és környezettudatos 
közlekedés – ezt különböző programok 
keretében például iskolai tananyaggal 
vagy autómentes hétvégékkel vinnék át a 
köztudatba.
A kerékpáros közlekedés is kiemelt helyet 
foglal el a városfejlesztői tervek között, bizo-
nyára ti is észrevettétek már az utóbbi időben 
épülő bicikliutakat. Ezenfelül még szükség 
lenne több tárolóra, ami hamarosan meg is 
fog valósulni – a beépítés és a területfelhasz-
nálási igények figyelembe vételével.
Budapest nincs felkészülve a jelenlegi álla-
potokra, nem bírja el a tömeget, ami naponta 
elárasztja a közlekedési útvonalakat (ki ne állt 
volna már dugóban?). Ezért a projekt megcé-
lozza az autómentes város címet, szankcioná-
lisan korlátoznák a belvárosba való behajtást. 
Ezzel párhuzamosan viszont számíthatunk az 
elkerülő utak fejlesztésére is.
Ti mit változtatnátok? Írjátok meg nekünk/
nekem az alább található címre!

László Lívia
laszlo.livia@nyuz.elte.hu
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HOGYAN KÉSZÜLT: FBI-ÜGYNÖK

A Quantico című sorozat a bűnügyi és nyo-
mozós műsorok új szintjét nyitotta meg.  
Az alaphelyzet: 9/11 óta a legnagyobb ter-
rortámadás rázta meg az USA-t a new york-i 
Központi Pályaudvar felrobbantásával. Min-
den bizonyíték alapján egy friss FBI-ügy-
nökre, Alex Parrishre terelődik a merénylet 
kitervelése és kivitelezése, azonban egyér-
telmű, hogy nem ő volt a tettes, hanem egy 
csoporttársa az FBI-akadémiáról, Quantico-
ból. Hogy ki lehetett az igazi elkövető, azt 
száz százalékban még a 14. epizódban sem 
tudhatjuk meg, ettől lesz annyira izgalmas a 
sorozat. No meg attól, hogy két szálon fut a 
cselekmény: az egyik – az elméleti rész – a 
leendő ügynökök kiképzését mutatja be an-
nak minden izgalmával (pl. túszmentés, le-
nyomozás, kihallgatás, éleslövészet, mely a 
múltban fut), a másik pedig felfogható egy 
gyakorlati oldalnak is, ez magának a terror-
támadásának a nyomozását követi végig, 

ez pedig  a jelenben játszódik. A szereplők 
sokszínűsége még tovább bonyolítja a dol-
gokat. A kadétok között található olyan, aki a 
9/11-es támadások során veszítette el szüleit, 
továbbá egy beépített ügynök, aki egy élete 
nagy részét Gázában töltő izraelita férfi, egy 
fiatal mohamedán lány, egy „minta gyerek”, 
akinek apja FBI-legenda, anyja politikus, 
egy mexikói harmincas nő, és akkor még ott 
van a titokzatos múlttal rendelkező fősze-
replőnk, Alex. Ami leginkább tetszik ebben 
a sorozatban az az, hogy epizódról epizódra 
egyre érdekesebb, valamint amikor már azt 
hinnéd, hogy megvan az elkövető, akkor 
mindig jön egy újabb csavar a történetben.
Egy epizód 42 perc, az IMDb-n 25 ezer ér-
tékelés alapján 7,3-as osztályzatot kapott.  
A Quanticot elsősorban olyanoknak ajánlom, 
akiket jobban leköt egy összetettebb törté-
nettel futó bűnügyi sorozat, mint a CSI-féle 
egyszerűbbek.

Szendrei Zoltán
contador1996@gmail.com

SAUL FIA
AVAGY A FILM, AMI OSCART ÉRDEMELT

Vegyes érzelmeket indított az emberek között ez a film. Sokan – köztük én is – 
örülnek, hogy egy magyar film ilyen nívós díjat nyert el, de számos negatív véle-
mény szerint csak a „tuti Oscar díjas lesz, ha valami nagyon megrázót mutatunk 
be ” téma miatt lett sikeres. Szerintem kétségtelen, hogy érdemes megnézni.

Nem is szeretném képviselni egyik szélsőséges 
oldalt sem. Az a véleményem, hogy örüljünk 
a pozitív elbírálásnak, most már úgyis  meg-
hozták a döntést, visszaadni nem lehet a díjat, 
úgyhogy ami történt, megtörtént, felesleges 
ezen veszekedni. Ezzel le is zárnám ezt a témát, 
és inkább magáról a filmről írnék. Egyáltalán 
nem könnyű feladat. A történet Auschwitz-ban 
játszódik, ahol a főbb szereplők a Sonderkom-
mando tagjai, azaz olyan foglyok, akiket olyan 
munkákra kényszerítettek, ahol elsődleges 
feladat a holttestek elégetése volt. Különleges 
elbánásban részesültek, egy kicsit enyhébb kö-
rülmények között tartották fogva őket, de mi-
vel tudták a legsötétebb titkokat a kivégzések-
ről, ezért 3–4 havonta őket is halálba küldték és 
új csapatot állítottak a helyükre.
A film nézésekor első pillanattól kezdve 
szinte tapintható a nyomasztó hangulat, jól 
sikerült érzékeltetni, milyen borzalmas lehe-
tett a foglyoknak. Személy szerint csodálom 
a rendezőt és az egész stábot, hogy ennyire 
át tudták adni a hangulatot. Nem is értem, 
mások hogyan tudják ezt csinálni, hogy egy 
történetet ennyire át tudnak gondolni, vajon  

milyen lehetett megélni, konkrétan egy em-
berben, milyen érzések, gondolatok játszód-
hattak le. Persze azt azért én is érzem, hogy 
borzalmas volt, de ennyire, szinte személyes 
élményként soha nem gondoltam rá. Ráadá-
sul az operatőri munka is rengeteget hoz-
záadott ehhez. Végig olyan érzésem volt, 
mintha folyamatosan Saul sarkában lettem 
volna. Gyakran a környezet sem látszó-

dott, csak az amit éppen a főszereplő  látott.  
Bevallom, néha már-már zavart is ez a közel-
ség, de nyilván ez szándékos volt, ez lehetett a 
cél. Így a történet nem konkrétan a tábor életét 
mutatja be, hanem Saulra fókuszál, az ő belső 
harcára. A kivégzettek között meglátott egy 
fiút, akiről azt gondolja, hogy az ő fia. Ettől 
a pillanattól kezdve az a célja, hogy – szinte 
bármi áron – tisztességesen, egy rabbi imáival 
kísérve eltemesse a gyermeket. Ebben a lehe-
tetlen vállalkozásban rabtársai is segítenek, de 
az egész olyan nevetségesnek tűnik a szemük-
ben. Miért kockáztatja a saját, és mások életét 
egy már halottért?
Úgy gondolom, hogy ez most nekünk is ak-
tuális kérdés, hogy mi fontos nekünk, mi az 
életünk értelme? Tanulunk, hogy legyen jó 
munkánk, hogy legyen pénzünk, hogy tudjunk 
enni, hogy tudjunk menni dolgozni…
Ajánlom, mert érdekes és elgondolkodtató, 
és hatással volt rám is. Mikor vége lett a ve-
títésnek, mindenki csak csendben ült még pár 
percig. De – ahogy már azt többször is írtam 
korábban – attól jó nekem egy film, ha nem 
hagy érintetlenül, hanem még a látottakon pö-
rög utána is az agyam.

Resch Bori
resch.borbala@nyuz.elte.hu

SAUL FIA (magyar filmdráma, 2015, 107 perc)

Rendező: Nemes Jeles László
Forgatókönyv: Nemes Jeles László, Clara Rover
Szereplők: Röhring Géza (Saul Ausländer), Mol-
nár Levente (Abraham), Urs Reschn (Biedermann), 
Zsótér Sándor (orvos)
Pontszám: 8/10

ÉS VAN KÉPE HOZZÁ...
A képrejtvények megoldását küldd a rejtveny@nyuz.elte.hu címre. Segítségként megadtuk neked, hogy hány betűs szóra/kifejezésre/idézet-
re vagyunk kíváncsiak. Jó szórakozást!

László Lívia
laszlo.livia@nyuz.elte.hu
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SZÍNEZD KI! RELAX...
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CSATL AKOZZ A SZERKESZTŐSÉGHEZ!
Írsz? Grafikákat készítesz? Fotózol? Esetleg csak érdekel az újság 
kiadásának folyamata? Csatlakozz a szerkesztőségünkhöz! 
Semmilyen előképzettség nem szükséges, csak írj egy e-mailt 
a foszerkeszto@nyuz.elte.hu-ra, vagy keress fel a fogadóórám 

időpontjában.


