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A FŐSZE R KE SZTŐ SZO KNYASZÉL E
Kutatók éjszakája

Az Eötvös Loránd Tudományegytem több
kara idén is csatlakozott a népszerű programsorozathoz, melynek részeként oszágszerte több
mint száz helyszínen népszerűsítik a kutatói pályát.
Ízelítől a programokból: az ÁJK-n jogi szempontból elemzik majd a Trónok harcát, a BGGyK-n
szociogrammatika programot tartanak, a BTK-n betekinthetnek az érdeklődők az ékírás rejtelmeibe, és
megvizsgálhatják a beszéd- és énekhangot, a TÓK-on
szó lesz a pozitív gyermeknevelésről és fegyelmezésről,
a kicsiket interaktív játszóházzal várják. A TTK-n vulkánkísérleteket mutatnak be, DNS-t állítanak elő, megvizsgálják
a csípőspaprika erősségét, a bűnjelek elemézéséhez segítségül
hívják a kémiát, csillagászok távcsöves bemutatóval várják az érdeklődőket, míg a TáTK-n szociálpszichológiai szabadulószobába
hívják a kódfejtőket.
Minden program ingyenes, de a férőhelyek száma egyes helyszíneken korlátozott, ezért érdemes mielőbb regisztálni.
A részletes programok a Kutatók éjszakája honlaponján érhetők el.
Időpont: 2017. szeptember 29.
Helyszín: Eötvös Loránd Tudományegyetem

Tudományok fővárosa

Az egész napos programon a látogatók virtuális sétát tehetnek a CERN részecskegyorsítóban, kapcsolatba léphetnek egy NASA
űrhajóssal, a kiállítók és előadók jóvoltából találkozhatnak önjáró robotokkal, Mars-szondával, utazó
planetáriummal és robotokkal is. Látványos bemutatók
és kísérletek alkalmával előadásokat hallgathatnak a világűrről, a csillagokról vagy éppen a mesterséges intelligenciáról, sőt még egy valódi űrjárót is megcsodálhatnak majd.
Az érdekes programokkal a szervezők azt kívánják bizonyítani, hogy a tudományok nem is olyan érthetetlenek és távoliak,
mint amilyennek sokszor látszanak.
Az ingyenes rendezvény kiállítói között ott lesz a NASA, a Magyar Nemzeti Drón Szövetség, a Magyar Asztronautikai Társaság,
a Csodák Palotája, a Robotépítők Szövetsége és az Eötvös Loránd Fizikai Társulat. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem kémiai, biológiai
és földtudományi szakterületei látványos kísérletekkel mutatkoznak be,
lesz például bűvészkedés szárazjéggel, festés baktériumokkal és patkánylabirintus is. Az MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport munkatársai a
vulkáni működés folyamatával ismertetik meg az érdeklődőket, akik interaktív vulkándetektív nyomozásban is részt vehetnek. | bővebben: elte.hu
Időpont: 2017. szeptember 23. 10:00 - 23:00
Helyszín: Várkert Bazár (1013 Budapest, Ybl Miklós tér 4.)
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Nem tudom ti hogy vagytok vele, de nekem
mindig eléggé ambivalens érzelmekkel indul az évkezdés. A regisztrációs héten már várom milyenek
lesznek az új előadások és
gyakorlatok, plusz hiányzik
a büfé, a folyósói beszélgetések. Közben meg arra jövök rá, hogy nem csináltam
elégszer semmit a nyáron...
Így a mostani Szoknyaszélemben nem próbálom
megfejteni az élet nagy rejtélyeit, hanem hoztam nektek
pár meme-et, amikkel reményeim
szerint szerzek nektek egy-két mosolygós percet!
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Egészség- és sportnap az ELTE-n

Hagyományteremtő szándékkal Egészség- és sportnapot rendez a Rektori Kabinet, a Kancellária, valamint ELTE Sport Kft. az egyetem minden dolgozója számára.
Az eseményen kötetlen és szervezett szabadtéri játékokkal, ügyességi,
kreatív, csapat- vagy egyéni sportprogramokkal várják a résztvevőket –
oktatókat, kutatókat, pedagógusokat és munkatársakat – az ELTE Mérnök utcai sporttelepén.
A rendezvény szervezői meghirdették az ELTE Egészség- és Sportnap
legsportosabb szervezeti egysége címet, amelyet a résztvevői létszám
és a sportaktivitás eredménye alapján lehet elnyerni.
A részletes programról, az előadásokról, a helyszínekről, valamint a
versenyekre történő regisztrációról bővebb információk a rendezvény
honlapján (elte.hu/sportnap) olvashatók.
Időpont: 2017. szeptember 21.
Helyszín: ELTE Mérnök utcai Sporttelep (1119 Budapest, Mérnök u. 35.)

a

TDK Szakmai nap

Kari előadásokkal és OTDK-díjazottak beszámolóival várják az érdeklődő diákokat 2017. szeptember 28-án a Lágymányosi Campuson a TDK Szakmai napon.
A programon az egyetemi kari felelősök, szakterületi felelősök és
a tudományos diákkörök nyertes hallgatói részvételével interaktív
tapasztalatcserére hívják az érdeklődőket, akik minden kérdésükre
választ kapnak a kutatói és a tudományos diákköri tevékenységgel
kapcsolatban.
Lépj be a tudományos diákkörök világába! |
bővebben: elte.hu
Időpont: 2017. szeptember 28. 17:30 - 20:00
Helyszín: ELTE Lágymányosi Campus, Szabó József terem (1117 Pázmány Péter sétány 1/C, 0.803.)

Csatlakozz!

László Lívia

Írsz? Grafikákat készítesz? Fotózol? Esetleg csak
érdekel az újság kiadásának a folyamata?
Csatlakozz a szerkesztőségünkhöz! Jelentkezz a
foszerkeszto @ttkhok.elte.hu címen!
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INTERJÚ A GÓLYATÁBOROKRÓL
Az e heti számban Horváth Lucával, a TTK HÖK elnökével beszélgettünk.
Luca a nyár folyamán nem csak a vezetőképzőn ismerhette meg a többi önkormányzat működését és rendezvényeit, hanem személyesen is ellátgatott
gólyatáboraikba. Az itt szerzett tapasztalatairól kérdeztük.
Szerinted mi volt a legjobban bevált újítás az
idei gólyatáborokban?

Min kellene a jövőben változtatni ahhoz,
hogy még jobbak legyenek a GT-k?

Nehéz kérdés, sajnos nem minden Gólyatáborban jártam az újítások előtt, így nem
tudom meghatározni, hogy miként váltak
be az újítások. A TermészetGyógyász (fizika, kémia, matek és Bárczi) Gólyatábor
egy teljesen új konstrukciót nagyon nehéz
volt elérni, hogy a különböző szakterületek elengedjék a régi hagyományaikat és
teremtsenek valami újat. Szerintem a tábor
működött és jó volt látni, hogy a különböző
szakterületek milyen jól megtalálták a közös
hangot. 32. Geo-Bio SE PAK Gólyatábor itt
a legnagyobb újításnak az számított, hogy a
SE csinálta és csatlakozott a táborhoz a Pető
András Kar, programi változások tudtommal
nem voltak. A Tanári Napokon egyetlen változás következett be, hogy egy nappal hos�szabb lett a tábor tudtommal ez is működött.

Szerintem a tavalyi gólyatábor átalakítás
fontos volt ugyan, de fel kell ismernünk,
hogy gazdaságilag nem előnyös, szóval ős�szel mindenképpen döntenie kell az ELTE
TTK HÖK-nek, hogy milyen felépítés szerint legyenek a gólyatáborok. Így nem szeretnék semmi konkrétat mondani, hogy jelenleg min kéne változtatni, mert lehet, hogy
jövőre nem úgy lesz.

Én semmit se szeretnék direktben átültetni,
mert szerintem ez nem feladatom, a szervezőknek kell kialakítani a programtervet és
a tábor/táborok felépítését. Természetesen
nagyon jó, hogyha felmerül egy ötlet, akkor,
ha azt már láttam egy másik gólyatáborban,
akkor el tudom mondani, hogy ott az működött-e vagy nem, de vigyázni kell, mindent a
saját formánkra kell alakítani.
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minden gólya úgy mehessen el, hogy egy
befogadó közösség része lehet, ezért kell
dolgoznunk.
Melyik kar GT-jéből (a sajátunkon kívül) jöttél el a legjobb érzéssel és miért?
Az Informatika Kar gólyatáborából, mert
csodálatos környezetben rendezik meg, talán az ország második legszebb helye (természetesen az első Bódvarákó), nagyon jó
hangulatúnak találtam, külön tetszettek,
hogy beöltöztek az emberek, mivel elég
komoly tematikája szokott lenni ennek a
gólyatábornak. A másik, amit kiemelnék
az a Bölcsész Fesztivál Zánkán, ahol 800
ember vesz részt a táborban, mégis nagyon
jól lekoordinálják, hogy az emberek ne

Mit gondolsz, elmondható, hogy a GT-ben
részt vevő hallgatók aktívabbak a későbbiekben? Mennyire gondolod az utódképzés
fontos állomásának?
Szerintem nem komoly befolyásoló tényező, persze ha valaki élvezte a gólyatáborát,
akkor lehet, hogy könnyebben épül ki benne jó kép TTK HÖK-ről. Szerintem a gólyatáboroknak nem az utódképzésről kell
szólnia, hanem hogy a gólyák tudjanak egy
közösséghez integrálódni és megkapják a
szükséges információkat. Természetesen
jó platform az ELTE TTK HÖK-nek, hogy
bemutatkozzon, de a legfontosabb, hogy a
gólyák először találják meg a helyüket az
egyetemi életben.
Sokan még mindig ellenszenvvel vannak a
gólyatáborok iránt. Mit mondanál el nekik
az élményeidből, hogy meggyőzd őket, hogy
ez többről szól, mint a bulizásról?

Meglátogattad más karok rendezvényeit is,
láttál valami olyan programot vagy szervezői ötletet, amit át szeretnél ültetni a mieinkbe?

H A LLGATÓ I KÖZÉL ET

vesszenek el a tömegben. Itt tetszett legjobban az utolsó esti program, ami az volt, hogy
az őrsök kaptak egy dalrészletet és arra kellet produkciót csinálniuk. Nagyon ötletes és
vicces előadásokat láthattunk.
Az, hogy a különböző karok HÖK elnökei
egymás gólyatáboraiba ellátogattak, egy a
későbbiekben is szoros együtt működést sejtet. Mire számíthatunk az idei évben?

Szerinted mi a legfontosabb, legmaradandóbb, amit egy gólya magával visz a táborból?

Sajnos nem tudott mindenki mindenhol ott
lenni, elég sok gólyatábor egy időszakban
volt, így sokaknak ellátogatni se volt lehetőségük, de természetesen ez nem befolyásolja
az együttműködésünket. Minden elnöknek
van egy programja, amiWt szeretne megvalósítani, ebből vannak nyilván egymás között konfliktusaink, mert lehet, hogy ez eltérő, de központilag kell dönteni róla, persze
a viták csak az ülés végéig tartanak, utána
visszatér minden a normális kerékvágásba.
Jelenleg az elnökségben nem érezném, hogy
lennének olyanok, akik ne tudnának bárkivel
együtt dolgozni.

Mindenkinek más lesz a legmaradandóbb
pillanata a táborból, az a fontos, hogy

Németh-Prátpál Mirtyll
pratpal.mirtyll@nyuz.elte.hu

Szerintem, amíg valaki nem tapasztalja meg
egy gólyatábor hangulatát addig nehéz bármit is elmagyarázni. A gólyatábornak az a
legnagyobb értéke, hogy találkozhatsz olyan
emberekkel, akiknek hasonló az érdeklődési
körük, remek barátságok tudnak ott születni,
plusz kiszakadunk pár napra a mai világból,
mert senkit nem érdekel, hogy éppen mi történik a világban.
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MEGÁLLT AZ IDŐ A TENISZVILÁGBAN
FEDERER ÉS NADAL ISMÉT A RÉGI
Csak a legelvakultabb rajongók várhattak olyan forgatókönyvet a 2017es teniszszezontól, mint ahogyan eddig az esztendő eseményei alakultak.
Minden idők legnagyobb teniszezői ismét odapirítottak a fiataloknak:
Federer és Nadal közösen 31 Grand Slam-trófeával kezdték az évet, most
már 35 van nekik.
Azután, hogy 2016 végén a brit Andy Murray október 3-tól az idény végéig mind az
öt tornát – közte a londoni világbajnokságot
– megnyerte, ahol elindult, 29 éves korára
felért a csúcsra és a világranglista első helyén telelhetett. 2017 első tornáján Dubajban
Murrayt egy maratoni hosszúságú, három
órás meccsen Novak Djokovic legyőzte, így
máris a 12-szeres Grand Slam-győztes szerb
számított az Australian Open favoritjának.
Fun fact: Grand Slam tornának nevezzük a
négy legnagyobb presztízzsel bíró – minden
évben megrendezésre kerülő – versenyt. Név
szerint az Australian Opent, melyet Melbourne-ben rendeznek január második felében, a
május végén kezdődő, június elején véget érő
párizsi Roland Garrost, a júliusi Wimbledont,
melyet a London egyik külső kerületében található királyi teniszklubban bonyolítanak le,
valamint a US Opent a „Nagy Almában”, azaz
New Yorkban, ahol szeptember elején osztják
ki a trófeákat. Na mármost 2017 elején adott
volt két sportági legenda, akik immáron két
és fél éve nem tudtak Grand Slamet nyerni, a
svájci Roger Federer 2012-ben Wimbledonban, a spanyol Rafael Nadal 2014-es Roland Garros óta nem tudott diadalmaskodni

ÚJJÁSZÜLETETT A MAGYAR
KOSÁR
Történetünket 2016 őszén kezdjük, amikor
a magyar kosárlabda-válogatott megkezdte szereplését a 2017-es férfi kosárlabda
Európa-bajnokság
selejtezősorozatában.
A csapat szövetségi kapitánya az a Sztojan
Ivkovics, aki ugyan Dubrovnikban született
51 éve, ám neve már 1992 óta jól cseng a
magyar kosárlabdázók körében. 2006-ig játékosként, utána edzőként tevékenykedett
hazánkban, a válogatott irányítását 2013ban vette át, így egy tudatos építkezés eredményeképp jött ki a lépés egy éve, amikor
Nagy-Britannia, Macedónia és Luxemburg
ellen hat meccsből hatot megnyerve – 18
év várakozás után – kijuttatta a válogatottat az Eb-re. A rajongók, amint kiderült,
hogy a fiúk Kolozsváron fogják játszani a
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a négy nagy torna valamelyikén. Azóta egy
bizonyos Novak Djokovicról szólt minden,
aki a már említett Garros óta lejátszott tíz

tornából hatot megnyert és fölényesen állt a
világranglista élén. Mint tudjuk, semmi nem
tart örökké, így előbb 2016 szeptemberében
Djokovicsot, majd 2017 tavaszán Murrayt
érte utol egy sérüléshullám, megadva a lehetőséget Federernek és Nadalnak a visszatérésre, akik sportági legendákhoz méltóan
éltek is az előttük kínálkozó lehetőséggel
– nem is akárhogy! Az év első Grand Slam
tornáján, a kemény pályás Australian Openen
Nadal a 9., Federer 17. helyen kapott kiemelést, ennek megfelelően „botrányosan” nehéz
sorsolást kapott a két legenda, de ez nem
csoportmeccseiket, már el is kezdték megvásárolni a jegyeiket Erdély egyik legszebb
városába szeptember elejére. Már a sor-

solásnál is látszott, hogy az öt ellenfélből
melyik lehet az a kettő, amelyik ellen reális eséllyel szállhat harcba a továbbjutásért
a csapat, egyik sem a hihetetlen labdaérzékű emberekkel megáldott ex-jugoszláv
államok, Horvátország, illetve Montenegró

akadályozta meg őket, hogy a döntőig meneteljenek és ott egy olyan meccset játsszanak
egymás ellen, ami örökké bevonul a tenisz
történelmébe. Harmincötödik egymás elleni
meccsükön kétszer is Federer került szettelőnybe, ám Nadal mindkétszer kiegyenlített,
és sokan azt gondolhatták, hogy az idén 36.
életévébe lépő svájci elfárad és nem lesz képes behúzni a meccset, azonban mindenkire
rácáfolt és 6/3-mal megnyerte pályafutása
18. GS-trófeáját. A Roland Garroson a salakkirálynak is nevezett Nadal nem adott esélyt
egyetlen ellenfelének sem, a 31 éves Matador szettveszteség nélkül nyerte meg mind
a hét meccsét a 10. Garros-trófeájáig vezető
úton, mely Nadalnak a 15. GS-sikere volt.
Az igazsághoz hozzátartozik, hogy Federer
nem indult el a Garroson, de a tornán látott
Nadallal szemben még neki sem lett volna
esélye… Wimbledonban füvön Federer megcsinálta ugyanazt, mint Nadal a Garroson egy
hónappal korábban, azaz kedvenc tornáján
nem engedett egyetlen szettet sem az ellenfeleinek, így kérdés nélkül lett Wimbledon bajnoka immáron nyolcadik alkalommal. A US
Open előtt az addigi világelső Murray pontjai
elfogytak, így Rafael Nadal karrierje során
negyedik alkalommal is felkerült a ranglista
élére, ami rekord! Nadal ezt a rekordot New
Yorkban méltóképpen megünnepelte, ebből
nem von le semmit sem, hogy ezúttal Djokovic, Murray és Wawrinka is sérültet jelentett, így foghíjas mezőnyben egy végtelenül
könnyűnek nevezhető sorsolást kihasználva
szerezte meg a trófeát. Federer vs. Nadal 1916 és még nincs vége (?)…
Szendrei Zoltán
szendrei.zoltan@nyuz.elte.hu
voltak, előbbi ellen egy szorosnak mondható kilencpontos vereség (58-67) jött ki, a
„hegyi szerbek” ellen viszont beleszaladt a
késbe a csapat (48-72) – így várhatta azt a
két meccset a gárda, amire egész nyáron készült. A két kulcsmeccsen a csapat két sztárja közül a csehek ellen az ősztől a Barcelonában kosárlabdázó Hanga Ádám villogott,
aki a 85-73-as győzelemből 31 ponttal vette
ki a részét, majd jött Vojvoda Dávid, aki
több mint 9 000 román előtt vezette 80-71es győzelemre a magyar csapatot úgy, hogy
az ellenfélnek esélye sem volt. A magyar válogatott 48 év után nyert meccset Eb-n, rögtön kettőt is, melynek jutalma egy isztambuli meccs volt a klasszisokból álló Szerbia
ellen (78-86). A történet novemberben a
vb-selejtezőkkel tovább íródik…
Szendrei Zoltán
szendrei.zoltan@nyuz.elte.hu
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SKINGUN

RenovaCare

A CSODAFEGYVER
Egy puska, amelyet még egy vérbeli pacifista sem tiltana be. Az elnevezése talán kicsit ambivalens kelthet, de ez a „fegyver” életeket menthet. Az ötlet nem
új keletű, alapjait már egy 2011-ben megjelent tanulmányában lefektette Gerlach és munkacsoportja, de egy RenovaCare nevű cég csak nemrég látta meg
benne a piaci lehetőséget. Így mi sem mehetünk el e forradalmi ötlet mellett.
Képzeljünk el egy világot, ahol, ha az ember
komoly égési sérüléseket szenved sem kell
egész életében hegeket viselnie magán. Mi
több nem kell komoly műtéti beavatkozásokon átesnie, csak ráspriccelnek a sebére egy
kis „vizet” és hamarosan meggyógyul. Hihetetlen ugye? Pedig már nem is olyan távoli az
a jövő, amelyben ez mindenki számára elérhető lesz. Ám kezdjük a történetet az elejétől.

A háttértörténet
Egy Pennsylvania állambeli katona, Matt
Uram 2009-ben beszédet mondott feleségével a Július Negyedike (July Fourth) rendezvényén, amikor egy rosszul biztosított gázolaj
spray a tábortűz mellett felrobbant és lángba
borította őt. Az egész jobb oldala és a haja
megégett. Uramot gyorsan kórházba szállították, ahonnan a pittsburgh-i Mercy Burn
Központba helyezték. Itt az orvosok eltávolították az összes égett bőrt és bekötözték a
sebeit. Másod és harmadfokú égés határán
állt, fel kellett készülnie a hónapokig tartó
fájdalomra és testének eltorzulására. Nem
sokkal ez után azonban a kezelőorvosa megkérte Uramot, hogy vegyen részt egy új eszköz kísérleti próbáján. A férfi habozás nélkül
belement, így egy új világ tárult az emberiség
elé. Dr. Jörg Gerlach, német kutató által kifejlesztett kezelés volt a világon első, amely
a beteg őssejtjeit használja közvetlenül a bőr
gyógyítására. Amennyiben sikeres a kísérlete
a férfi teljes bőrét tudja regenerálni. Öt nappal a baleset után a sebészek eltávolították az
Uram jobb combján lévő, sértetlen bőrből egy
kis részét – egy postai bélyeg nagyságút – és
felhasználtak arra, hogy őssejtjeiből folyékony szuszpenziót állítsanak elő, majd finom
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ködként permetezték a sérült bőrre. Három
nappal később, amikor át kellett kötni a sebeket, vették észre, hogy az égési sebek szinte
teljesen meggyógyultak, a fertőzés és hegesedés kockázata nélkül.
A cikk
Egy tanulmány publikáltak később az esetről
– stílusosan – a Burns nevű újságban, ahol
leírták, hogy hogyan volt képes a spray vis�szanöveszteni a bőrt azáltal, hogy több ezer
regeneratív szigetet hoztak vele létre. Így nem
kényszerítették arra a sebet, hogy a peremétől kezdve befelé gyógyuljon. Ez a technika
csökkenti a gyógyulási időt, minimalizálja a
komplikációkat illetve esztétikailag és funkcionálisan is kielégítő eredménnyel kecsegtetett. Hogy mit is csináltak pontosan, azt a cikkben leírták. Egy 3x4 mm-es darabot vágtak ki
Uram bőréből egy eldobható sebészi szike segítségével, vigyáztak arra, hogy az így nyert
szövetdarab a procedúra során még véletlenül
se száradjon ki. Ezután enzimes úton (diszpáz
II és Ringer laktát oldat segítségével) elválasztották a bőr két rétegét, az epidermiszt és a
dermiszt. Egy kis idő elteltével mechanikailag
is rásegítettek a folyamatra és szike és csipesz
használatával véglegesen elválasztották a felhámot és a hámot. A továbbiakban a dermisz
réteggel nem foglalkoztak. Az epidermiszből
további mosási és enzimes kezeléssel (Ringer
laktát oldat és tripszin) egy-sejt-szuszpenziót
készítettek, és kinyerték a bazális keratinocitákat, amelyek magas regeneratív potenciállal
rendelkeznek. Ez után további mosási és szűrési lépések következtek, hogy a sejtaggregátumokat eltávolítsák az oldatból. Végül Neubauer kamra segítségével megállapították a
sejtszámot és tripán-kék festéssel megnézték
az életképességüket. Az így kapott sejtszuszpenziót három steril fecskendőbe töltötték és
rápermetezték a megégett felületre. Láss csodát, négy nap múlva már begyógyult a seb,
három hónap múlva már a nem volt feltűnő
az elszíneződés sem. Míg egy év múlva már
senki nem mondta volna meg, hogy milyen
szörnyű baleset történt a férfival, ha nem élte
volna át talán még ő maga sem.

Több tucat ember szenved égési sérüléseket és
kezelik őket sikeresen az Uramnál használt eljárással előállított spray-vel Németországban
és az USA-ban. Gerlach 2014-ben eladta
a technológiáját a RenovaCare-nek. Ez az
orvostechnológiai startup a bonyolult koncepción alapuló prototípust átalakította egy
felhasználóbarát termékké, amit SkinGunnak
nevezett el. Abban reménykedik, hogy ezzel

a klinikusok a kísérleti körülményeken kívüli környezetben (szerk. értsd a korházban) is
képesek lesznek a használatára. Ahhoz, hogy
ez megtörténhessen, a cég klinikai tanulmányokat készít az év során, céljuk, hogy az
Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (Food
and Drug Administration; FDA) jóváhagyja
a SkinGunt. Miután ezeket az akadályokat
legyőzték, Thomas Bold, a RenovaCare vezérigazgatója, úgy véli, hogy a SkinGun felveheti a versenyt vagy akár helyettesítheti is
a mai ellátást és annak színvonalát az égési
sérülések gyógyítása terén. A súlyos égési sérülések jelenlegi kezelése úgy történik,
hogy a beteg bőrének egészséges részéből
kivágnak egy területet és átültetik az égett
területre. Az eljárást bőr graftolásnak hívják.
Ez a procedúra fájdalmas és további sebet
jelent a bőrt „adományozó” területen, valamint korlátozott mozgást enged meg, mivel
a beültetett bőr nem képes a beteggel együtt
nőni. További hátránya, hogy csak kétszer-háromszor nagyobb területet tud lefedni, mint
a kivágott folt. Nem is beszélve arról, hogy
ha az égési sérülés nem csak a bőrre terjed
ki – hanem az izom és a bőr alatti szövetek
is károsodnak, amely egy harmadfokú égési
sérülés is – akkor e technika alkalmatlan azok
gyógyítására. Így beláthatjuk, hogy ezen a téren a jelenlegi ellátás színvonala világszerte
szörnyű, és nagy potenciál van a regeneratív
gyógyításban a jövőre nézve. Úgy tűnik, hogy
a RenovaCare mindezen hiányosságokat kiküszöbölheti, ha tovább fejlesztik és az FDA
elfogadja, mint hatásos „gyógyszert” az égési
sérülésekre. Talán pár év múlva már nem kell
aggódnunk azon, hogy a harmadfokú égési
sérülések miatt, de azért ha lehet ne kockáztassunk és ne játszunk a tűzzel.
Forrás: newsweek.com/
Kelemen Andrea
kelemen.andrea@nyuz.elte.hu

TETOVÁLÁS CUKORBETEGEKNEK
NEM CSAK SZÉP, DE HASZNOS IS
Kevés dologról mondható el, hogy esztétikus és még életet menthet, de
ezen új forradalmi ötlet feltalálóinak mind a két szempontot sikerült figyelembe venni. Milliók életét tehetik könnyebbé a kutatók, ha találmányuk széles körben elterjed. Amilyen egyszerű, mégis nagyszerű ez az ötlet biztosan nem kell már sokat várni rá. Na de lássuk mi is ez.
Diabetesként élni nem lehet könnyű dolog,
legyen az akár egyes vagy kettes típusú.
Folyamatosan mérni a vércukorszintet,
hogy azt a kívánt határok között tartsa az
ember egy nehéz feladat. A procedúrát a
betegek nyűgnek is érezhetik, arról nem is
beszélve, hogy bárhol nem is végezhető el
a művelet, már a megfelelő higiénia elérése
érdekében sem. Erre a problémára kerestek
és találtak is megoldást a kutatók.

Diabetes
A cukorbetegség az egyik legszélesebb
körben elterjed, a modern életmód miatt kialakuló betegség. Több százmillió embert
érint és világszerte a vezető halálokok közé
tartozik. A glükózszint gyakori mérése elengedhetetlen a betegség optimális kezeléséhez és a kapcsolódó problémák elkerüléséhez. A cukorbetegség számos olyan
betegséget foglal magában, amely inzulin
problémával jár. Normális esetben a hasnyálmirigy (a gyomor mögötti szerv) Langerhans szigeteknek nevezett része inzulint
szabadít fel, hogy segítsen a szervezetnek
tárolni és felhasználni az elfogyasztott ételből származó cukrot és zsírt. A diabetes
akkor fordulhat elő, ha a hasnyálmirigy nagyon keveset vagy egyáltalán nem termel
inzulint, illetve ha a szervezet nem reagál
megfelelően a megfelelő mennyiségben
termelt inzulinra. Még nincs gyógymód.
A betegek folyamatos kezelésre szorulnak,
hogy egészségesek maradjanak. Ez egy

anyagcsere rendellenesség, melynek két
fő típusa van, az 1-es és a 2-es, valamint
olykor jelentkezhet terhességi cukorbetegség is. Az 1-es típusú egy autoimmun
betegség, amelyet abszolút inzulinhiány
okoz. Hátterében az áll, hogy a szervezet
immunrendszere idegenként ismeri fel a
saját sejtek egy részét, és autoimmun gyulladás következtében elpusztulnak a hasnyálmirigy inzulint termelő béta-sejtjei. Ez
bármelyik életkorban előfordulhat, és szorosan nem függ össze a beteg életmódjával.
A 2-es típus viszont nagyon is összefügg
vele. Itt a szervezetben inzulinrezisztencia
lép fel, de okozhatja ezt is inzulinhiány. Ez
felnőttekben alakul ki, általában 40 éves
kor körül, de a rossz táplálkozási szokásoknak köszönhetően ez a korhatár egyre
lejjebb csúszik. Kialakulása előbbinek
gyors, míg utóbbinak lassú, tehát jó sokáig
kell elhanyagolnunk az „egészséges életmódot”. A 2-es típusnál kezdetben a béta
sejtek száma normális, tehát az inzulinszint
is normális. Így ha időben rádöbbenünk,
hogy rossz úton járunk akár még az inzulin terápiát is megúszhatjuk. A terhességi
vagy gesztációs diabetes a cukorbetegség
egyik formája, amely általában a terhesség
harmadik trimeszterében (harmadában)
jelenik meg, és a terhesség végével általában el is tűnik. Habár a kialakulásának
okai nem teljesen ismertek, feltételezhető,
hogy a terhesség során a méhlepény által
termelt hormonok (kortizol, progeszteron,
human placental lactogen, prolaktin, humán chorio-gonadotropin) hatására létrejövő anyagcsere-változás. Kiterjedt kutatás
irányul arra, hogy a vércukorszint önellenőrzését megkönnyítsék a betegek számára
és ez széles körben elterjedhessen.
A találmány
Kifejlesztettek egy bioszenzoros tetováló
festéket, ami reakcióba lép a vérben lévő
cukorral, hogy segítsen a diabeteseket kontroll alatt tartani értékeiket. A színváltó festék színe változik a test felszínén, mint egy
„interaktív kijelző”, hogy a cukorbetegeket

riassza, amikor a vércukorszintjük túl alacsony vagy túl magas. Amikor a vércukorszint megemelkedik, akkor az érzékelő
festék „real-time” (valós időben) kékről
barnára színeződik, valamint visszaváltozik kékre, amikor a szint leesik.
Hogyan működik?
A festék érzékeli a test interstitialis (sejtközötti) folyadékban bekövetkező változást.
Amikor a glükózérzékelő tetoválás érzékeli
a változást a vércukorszintben, akkor megváltozik a színe. A tetoválás elkészíthető
egy egy napos, nem invazív procedúrával.
Ez nem az első ilyen felfedezés, már készült más tetoválás a vér só és pH szintjének érzékelésére is, amit a Massachusetts
Institute of Technology (MIT) szakemberei
hoztak létre. A sóérzékelő festék nyomon
követi a vér nátrium szintjét és fluoreszkál az UV fény alatt és intenzív zöld színű
lesz, ha magas sókoncentrációt érzékel. A
pH érzékelő festék reagál az alkalinitásra
és pinkről lilára változik, hogy ha az megemelkedik. A kutatók úgy gondolják, hogy
a tetoválásaik, amelyek még csak a „proofof-concept” – egy koncepció igazolás – stádiumban van, egy új lehetőség lehet a test
monitorozására. A cukorbetegek számára a
glükózérzékelő festék segítségével a vércukorszintjüket követhetik, anélkül, hogy
a bőrüket meg kellene szúrni és vérmintát
kellene venni maguktól néhány óránként.
Egy bioszenzoros tetoválás meg tudná
mondani a cukorbetegnek, hogy milyen

inzulinadagot igényelnek a vércukorszintjük függvényében, hogy bármikor ki tudják
egyensúlyozni. A Dermal Abyss közvetlen
hozzáférést biztosít a testben lévő kompartmentekhez, és tükrözi a belső anyagcsere
folyamatokat tetoválás formájában.
Forrás: dailymail.co.uk/

Kelemen Andrea
kelemen.andrea@nyuz.elte.hu

9.

TUDÓSÍ TÁ S

T UDÓ SÍTÁS

MOLECULAR FRONTIERS
NOBEL-DÍJAS ELŐADÓK LÁGYMÁNYOSON
A TéTéKás Nyúz 2017-es őszi szezonját egy minden várakozást és képzeletet felülmúló eseménnyel, a Molecular Frontiers szimpóziummal szeretném
megnyitni, amely többek között a magyar Fehérjetudományi Kiválósági
Együttműködési Program (MedInProt), valamint a Magyar Kémikusok
Egyesülete (MKE) és még számos nagynevű szponzor közös együttműködésével került megrendezésre.
Az előadás megnyitóját Prof. Perczel András egyetemi tanár, a Magyar Tudományos
Akadémia doktora és rendes tagja nyitotta
meg. Gondolataiban arra reflektált rá, hogy
mik és kik teszik naggyá a molekulákat.
Miért fontos ez az összejövetel és mennyire örül a sok fiatal érdeklődő hallgatónak.
Az előadások előtt bemutatta a Támogató
szervezetek képviselőit, illetve a bizottság
tagjait, akik szintén megosztottak velünk
pár gondolatot.

Dr. Szalay Péter az ELTE rektorhelyettese felhívta a figyelmet arra, hogy az ELTE
mindig is kitűnt a jó kutatóival, aminek mi
sem ékesebb példája, mint a számos MTA
és EU által támogatott projekt és tudományos sikereik.
Prof. Lovász László, az MTA elnöke elmondta, hogy egy matematikus mit is lát a
kémiában, s hogy ezek a területek bizony
nagyon sok ponton összefüggenek. Továbbá arról is mesélt, hogy mára már vannak
olyan területek, amelyek más-más tudományok fúziójával jöttek létre, ez által el sem
választhatóak egymástól. Ilyen például a
hálózatok világa is.
Prof. Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke
csakis szuperlatívuszokban tudott beszélni
mind az előadók mind a hallgatóság láttán. Atomfizikusként megjegyezte, hogy a
kémia hatalmas szerepet játszik az ő szakterületében is. Hozzátette, hogy sok fizikus a kémiának, sok kémikus a fizikának
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köszönhetően tart ott a tudományos életben,
ahol. Ezek a fantasztikus felfedezések és
együttműködések viszik előre a tudományos társadalmat.
Dr. Sarkadi Lívia az MKE elnöke megosztotta velünk, hogy az ő tudományos érdeklődését egy középiskolai tanára korbácsolta
fel és a tudomány gyakorlati megismerésén
keresztül merített mély inspirációt.
Prof. Bengt J. F. Nordén svéd vegyész, a
Molecular Frontiers alapítója nagy szeretettel és lelkesedéssel köszöntötte a szervezőket és a résztvevőket. Monológjában
kihangsúlyozta, hogy bármit is kutat az
ember, ha képes kiemelni a tudományos jelentőségét az adott témának és megmutatni,
megértetni a (fiatal) közönséggel azt, akkor
teljes mértékben nyert ügye van. Fontosnak
tartotta még hozzátenni, hogy az ilyen ös�szejöveteleket rendkívül hasznosnak tartja.
Végül Prof. Pokol György az MTA TTK
főigazgatója megemlékezett az idén márciusban elhunyt Nobel-díjas magyar vegyészprofesszorról, Oláh Györgyről.
A hivatalos megnyitót követően Perczel
András felkonferálta az első előadót, a svájci születésű kémikus-biofizikust, Dr. Kurt
Wüthrichet, aki a NMR-szintű fehérjedinamikáról beszélt nekünk. A professzor úr
2002-ben osztott Nobel-díjban részesült az
oldatban lévő biológiai makromolekulák
3-dimenziós NMR spektroszkópiai szerkezetének meghatározásáért. Szakmai előadása elején a széleskörű szimpátiát azzal
keltette fel a hallgatóságban, hogy egy rövid anekdotát osztott meg, amelyben benne
volt az Aranycsapat is. Tudniillik 1954-ben
a kutató hazájában rendezték meg a labdarúgó-világbajnokságot. Az előadó az emlékeiben hordozza a mai napig az élményt
és a játékosok neveit is. Ezt követően egy
Svájcra roppant mód emlékeztető fehérje
NMR térszerkezeti képét osztotta meg velünk. Előadása első felében pár gyakorlati
tanácsot osztott meg velünk, majd a későbbiekben kitért a mágneses magrezonancia
(nuclear magnetic resonance; NMR) jelentőségére. Ezen a ponton egy igazán jó

szóviccel is megörvendeztetett minket az
előadó: „In this case NMR does not mean
Not Meaningful Results”. Ez egy újabb
tudományos szóvicc a HPLC (High-Price
Liquid Chromatograpy) után, amit immár
az egyetemmel kapcsolatos kedves emlékek
közé lehet betárazni. Mivel az NMR pusztán
egy képalkotó technológia, így szükség van
egy vizsgálandó objektumra is. Az előadó

Dr. Raymond Stevens professzor által vizsgált G-fehérje kapcsolt receptor hálózatát
(G protein-coupled receptor network;
GPCR) hozta fel példának, ugyanis ezek a
fehérjék nagyon nagy százalékban fordulnak elő a szervezetünkben. A gyógyszeripar
évtizedeken keresztül kutatta, hogy ezek a
fehérjék hogyan is néznek ki és pontosan
hol lokalizálhatóak. 2007-ben az NMR
feloldotta az első problémát. Több mint 35
GPCR-t és több mint 200 szerkezeti elrendezés sikerült reprezentálni. Egy fehérje ábrázolásakor sok nehézséggel néz szembe az
ember. Nem mindegy, hogy milyen élettani
(fiziológiai) és gyógyszertani (farmakológiai) állapotban van az adott fehérje és a mikrokörnyezete. A szerkezetmeghatározásnál
és – feloldásnál fontos az aminosavak pontos illesztése (fitting) és a pontos megfeleltetés. Ha egy adott droggal (ligand) végzik
a kísérletet, akkor nem lehetetlen, hogy egy
kezdeti molekulát később többféle kémiai
módosításnak kell alávetni, hogy a fehérje
által befogadható legyen. Bár sok esetben
nem lehet tudni, hogy az eredményes módosítás után milyen változást okoz a sejten
belül és végső soron a testünkben, azaz in
vivo. A receptorban történő egyes aminosavcserék növelik a térszerkezeti instabilitást.
A szerkezet pontos meghatározásához 19-es
fluor izotóp (19F) jelölést lehet alkalmazni. Egy másik esetben a humán adenozin
A2a receptor (A2AAR) aminosav cseréjét
(szubsztitúció) és kompetitív ligandkötését
vették gorcső alá. Az NECA nevű agonista
anyag hatására nőtt az aktivitás. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy a receptor
belső felszíne befogadóbb lesz és ezért nő
az aktivitás. Egy esetleges antagonista ha-

tására a fehérje gátlás alá kerülne. Ennek az
aktivitásnak vannak kinetikai paraméterei
és grafikusan is lehet ábrázolni a változásokat. Ez az amit NMR-rel lehet látni, de
röntgen-krisztallográfiával (X-CRT) nem. A
ligandok kicserélődési rátáit 280 K-en definiálták, amely 0,5-23,7/s-ig terjed a NECA
esetében. A gyógyszeripar hatalmas jelentőséget tulajdonít ezeknek a farmakológiai
kutatásoknak, amit mi sem reprezentál hűebben, mint az az évi 30-40 millió dollár.
Az utolsó diák között egy Brown mozgást
reprezentáló rajz tárult a szemünk elé.
A jelenséget legelőször Robert Brown írta
le 1826-ban, miközben pollenszemcséket
vizsgált vizes közegben. Az ennek hátterében húzódó bonyolult matematikai-fizikai összefüggést jó pár évtizeddel később
Albert Einstein határozott meg, amit azóta
Einstein-Stokes törvénynek hívnak. Végül
pedig a gyűrűmozgásról (ring flip) esett
pár szó. Egy NMR képen megjelent 20 fehérje egymásra rétegelve, amit a kinetikai
adatok alapján 1010/s mozgási rátával lehet
jellemezni. Az aminosavak közül a tirozin
(TYR; Y) és a fenilalanin (PHE; F) volt a
vizsgált objektum, hiszen ezeknek jól karakterizálható aromás oldalláncuk van.
Két identikus állapot között mozgó gyűrű
180°-ot ír le, amit NMR-rel könnyedén ki
lehet mutatni. Összehasonlításképpen egy
fehérjén lehet olyan aromás oldallánc, ami
20/s „sebességgel” rotál, de mellette akadhat olyan is, ami 104/s-al is. Összegezve az
előadást, az NMR egy nagyon hasznos eszköz, amivel a fehérjékről számos információ kapható, de a karakterizálás során definiálni kell, hogy pontosan mikre vagyunk
kíváncsiak, illetve nagyon fontos a paraméterezés is. A második előadó Dr. Arieh
Warshel volt, aki arról mesélt, hogy hogyan lehet modellezni molekuláris szinten
a komplex biológiai rendszerek működését.
Előadását elhunyt barátjának, a nagyszerű
kémikusnak, Dr. Oláh Györgynek ajánlotta. 2013-ban Dr. Martin Karplussal és Dr.
Michael Levittel osztott kémiai Nobel-díjat
kapott a komplex kémiai rendszerek többszintű modelljének kifejlesztéséért. „Ha
tudod, hogy sétál a sejt, akkor meg tudod,
hogy sétál a test”. Ezzel a gondolattal nyitotta meg előadását a professzor. Ugyanis a
sejten belüli jelátviteli folyamatok (intracelluláris szignalizáció) jelentősége a felszíntől, a plazmamembrántól (PM) a sejtmagig
rendkívül fontos és összetett. A sejtben található fehérjék alakítják ki az információt.
Az enzim-szubsztrát hatás jelentősége pedig
óriási, ugyanis ezek a fehérjék más fehérjék fölött „állnak” és képesek szabályozni

azokat. Az intracelluláris folyamatokra egy
vicces Pacman hasonlatot mutatott nekünk
az előadó. Egy osztott képen volt egy-egy
fonal. Ez reprezentálta a még nem teljesen
érett fehérjét. Az egyik képen a fehérje önmagában volt jelen, lassan orientálódott és
egyszer hasadt, de az is nagyon soká. Míg
a másik fehérje mellett helyet foglalt a Pacman (az enzim), amely hasító funkcióval
bírt. A folyamatot az enzim katalizálta, az
immáron érett fehérje több, aktív darabra
esett szét az enzim jelenlétében. Egy másik
kedvelt modell az F1F0 ATP-szintáz, amely
egy membránkötött molekuláris motor.
Két nagyobb funkcionális egységre lehet
osztani: egy PM-kötött forgó rész (rotor)
és egy szabad, citoplazmatikus álló rész
(stator). Ennek a szerkezetnek az egyirányú működését egy vízimalom hasonlattal
szemléltette az előadó. A szerkezet forgása
során a víz egyirányú folyása, az áram(lása)
szabja meg a kerék(szerű) szerkezet forgási
irányát. Ennek a folyamatnak a matematikai
hátterében empirikus potenciál egyenletek
vannak, amelyek a kötések és kötésszögek

közötti energiákat összegzik. Egy fontos
kérdés továbbá, hogy miért van az enzimnek
olyan hatalmas katalitikus ereje? Talán még
fontosabb is, hogy hogyan használhatnánk
fel ezt a tudást, hogy újabb enzimeket készítsünk? Kedvelt modell ezzel kapcsolatban a Kemp elimináz. Az enzim-katalizált
reakciók kapcsoltak és van egy úgynevezett átmeneti (tranzíciós) állapot. A tanulmányozáshoz ezt kell először stabilizálni.
Ugyanis egy nem enzim-katalizált esetében
az energiaszint sokkal magasabb. Illetve
fontos még, hogy csupán számítógépes modellezéssel nem lehet a mutációkat kiszűrni
(screen), de ha célzottan indukálunk, akkor
látható lesz, hogy milyen irányba mutálódhat az enzimünk. A hosszú távú szimuláció
molekuláris dinamikával történik. Végül
pár szót hallottunk arról, hogy miozin V
motorfehérjének az egyirányú haladását mi
irányítja. Ez nem más, mint az ATP felhasználása az egyik irányba gyorsabban megy
végbe. Az előadást összegezve tehát megállapítható, hogy e folyamatok egyirányúságát mindig az energetikai háttér indokolja.
Az előadást egy rövid kávészünet követte,
amely során a hallgatóság kicsit elvegyülhetett, és kapcsolatokat teremthetett egy
finom forró kávé és néhány sajtos pogácsa

mellett. A szünet után Dr. William DeGrado, amerikai kémikus adott elő a de novo
fehérjetervezésről. Ő is mesélt nekünk a
magyar örökségéről, ugyanis doktori (PhD)
tanulmányai során mentora volt Dr. Emil
Thomas Kaiser és Dr. Kézdy Ferenc. „Ha
megértjük a fehérjéket, akkor a fizikai kémiai tanokat felhasználva tervezhetünk is”. A
célmolekula ebben az egyik esetben lehet
egy antimikrobiális peptid (AMP), amelynek az aktivitása az amfifil szerkezettől függ,
nem pedig az aminosav sorrendtől. Számos
szekvencia probléma adódhat matematikailag és ebből kifolyólag az in vitro kísérletekben is. A paraméterek között nagyon fontos a hidrofób periodicitásnak a jelentősége.
Egy másik fontos kutatott terület a fehérjék
fémekkel való komplexet adó szerkezete és
azok paraméterezése. Ilyen objektum például a cink(II)-dependens észteráz. Ennek
a fehérjének egy kétfogú hisztidin (HIS; H)
ligandja van, ami engedi a keresztkötéseket
a szerkezeten belül és egy fém-ligand polimert formál. Az előadó említést tett Dr.
Karancsiné Dr. Menyhárd Dórával való
közös kollaborációjáról is. További vizsgálatai közé tartoznak a nanocsövek, a triplahélixek és a fullerének alkotta bucky ball-ok
különböző orvosbiológiai jelentősége. Kedvelt kísérleti objektum még a T. vulcanus
nevű prokarióta II-es fotorendszerének a
fehérjéi, kofaktorai, ligandjai. Ezekkel egy
úgynevezett retrostrukturális analízist végeznek el, amivel a szerkezetet és a ligandok helyzetét meghatározzák. Összegző
üzenetként itt is azt a megerősítést kaptuk,
hogy az ilyen jellegű vizsgálatoknál mindig
figyelni kell az NMR spektrumot, mert az
számos információval szolgálhat. S a végső konklúzió a dominó effektus, amely azt
szemlélteti, hogy ha az egyik dominó eldől
és a sorból az egyiket eltávolítjuk, akkor a
szétesés megállhat azon a ponton, célzottan.
Összegezve az konferencián elhangzottakat és megtapasztaltakat, mindenkinek
könnyű szívvel tudom ajánlani, hogy merjenek ilyen és ehhez hasonló eseményekre
ellátogatni, mert az a tudás és lelkesedés
hihetetlenül motiváló tud lenni! Ha valaki
esetleg kételkedik abban, hogy miért éri
meg a tudományos pályafutás, egy ilyen
konferencia minden kétséget eloszlat. Elsősorban kedves hallgatótársaimnak kívánnék
sikerekben és örömökben gazdag szorgalmi
időszakot!
A konferencián elhangzott további előadások, valamint a teljes anyag elérhető a nyuz.
elte.hu-n.
Szigeti Balázs
szigeti.balazs@nyuz.elte.hu
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KI ÜL(HET) A VASTRÓNRA?
TRÓNOK HARCA A JOG ÉS A POLITIKA SZEMSZÖGÉBŐL
Szeptember hatodikán az ELTE ÁJK-n egy igencsak populáris témában
tartottak előadást School is coming – A Trónok harcának jogi és politikai
elemzése címmel. Az előadók Dr. Hoffman István (közigazgatási jogász),
Dr. Tóth Csaba (politológus) és Dr. Kisteleki Károly jogtörténész.
Dr. Tóth Csabával már készítettünk interjút (53. félévfolyam 9. szám), így annak
sikerén felbuzdulva nagy várakozásokkal
ültem be az előadásra. Az előadók a fantasy világok elemzésével foglalkoznak, azaz,
hogy mennyire lehetnek reálisak. Nyilván
nem azt vizsgálják, hogy vannak-e sárkányok valahol eldugva, hanem, hogy evilági
ismereteink alapján a hatalmi, politikai és
jogi felépítésük megtörténhetne-e. Az előadást három témára, jelenetre, eseményre építették fel, amelyeket ki is vetítettek
emlékezetfrissítés céljából. A cikk innentől
spoilereket tartalmaz, így aki még nem látta a hetedik évadot az utolsó képkockáig,
annak csak saját felelősségre ajánlom a beszámolóm.
*SPOILER*
Chaos is a ladder
Varys és Kisujj a vastrón előtt csevegnek,
az eunuch szerint Lord Baelish-nek bejön a trón és szívesen elüldögélne benne.
Erre Kisujj azt válaszolja, hogy egyébként
megszámolta és a trón nem is 1000 kardból van, hanem csak párból – ez igazából
egy mítosz, amit ők maguk terjesztenek.
Varys véleménye erre az, hogy nagyon is
fontosak ezek a mítoszok, még akkor is,
ha hazugság, mert ez segít egyben tartani a
birodalmat. Kisujjnak ezzel szemben nincs
helye ebben a nagy közös gondolkodásban, szerinte egyedül káosz van, a káosz
jó, az egy létra, amin fel lehet emelkedni.
Egyébként nekünk is vannak közös mítoszaink, amikről a történészek már rég bebizonyították, hogy mégsem teljesen úgy
volt, mint például a Honfoglalás, a csodaszarvas, Lehel kürtje vagy esetleg Mátyás
király. Ugyanígy Westerosnak is az alapja
a Targeryen honfoglalás, ennek jelképe a
vastrón (mint nekünk a szent korona). A
Trónok harcában az alap a hűbéri struktúra, ez keveredik később a többi rendszerrel.
Kisujj ezzel szemben egy protokapitalista,
egy protopolgár – nincs nemesi származása, tisztességes munkával bordélyházakat
építetett, amikből meggazdagodott, majd
befolyást szerzett. A hozzá hasonló nincstelenek – például a fattyak – csak a káoszban
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emelkedhetnek fel, hiszen ők nem tudnak
nemesi címre vagy földbirtokokra építkezni. Az ő idejük akkor jön el, amikor az előző rendszer megbukik, egy anarchikus állapot áll fent, amely később letisztul. A Brit,
az orosz és a Habsburg Birodalom hasonlít
a westerosihoz, mert sok különböző vallás,
náció keveredik, és ehhez kell egy közös
identitást párosítani. Ekkora birodalmaknál
nagyon nehéz a nemzetfogalom megalkotása, mert nincs közös történelem, sem nyelv
– így maradnak a közös mítoszok, például
egy uralkodóház. Vary más, ő nem politikai machinációk miatt hűséges valakihez.
Az ő lojalitása a hatalmon lévő személytől
független. Vannak más ilyen szereplők is,
akiknek a pozíciója hasonló és különböző
világi vagy vallási intézmények legitimiálják ezt. Ilyen a Főveréb, Melissandra vagy
a mesterek. Utóbbiak a világi értelmiséget
képviselik, akik szolgahelyzetben vannak,
de nem a hűbéresiben, hanem ők a mindenkori államot szolgálják. Varys igazából a
westerosi titkosszolgálat feje, így ő királycsináló vagy -buktató lehet, de az ő céljai
sosem derülnek ki rövidtávon. A témába
vágott még egyébként a hetedik évad elején
látható jelenet: Daenerys – Varys – Tyrion
dialógus, ami arról szólt, hogy az uralkodó
mindig leváltható, illetve, hogy mi is az állam érdeke. Utóbbi egy elég érdekes téma,
hiszen bármilyen lépést meg lehet indokolni azzal, hogy az igazából a nemzet érdekében történik…
Red wedding
A vörös nász alapvetően két jogintézmény
miatti konfliktus. Mindkét fél meg lett sértve, de az a kérdés, hogy ki lehet jobban
felháborodva. Az egyik oldalon a Starkok
szerződést szegtek, a másik oldalon a Freyek pedig megsértették a vendégjogot. Az
előzmények szerint Robb Stark csapatai
akkor kelhetnek át az Ikreknél, ha a háború végén elvesz egy Frey lányt (még ki is
választhatta volna, hogy kit). A házassági
szerződést viszont megszegi Robb, mert elvesz egy nőt (könyvben nemesi származásút, sorozatban közrangút), az anyja elkezd
aggódni, de Robb azt állítja, hogy nem lesz

gond – spoiler: de lesz. Visszamennek az
Ikrekhez, ahol próbálnak új szerződést
kötni, de Frey azt mondja, nem hisz nekik,
hiszen a legutóbb is szerződést szegnek.
Catelyn figyelmezteti fiát, a vacsora előtt,
hogy egyen a kenyérből és a sóból, illetve igyon a borból, mert akkor érvényessé
válik a vendégjog – Robb így is tesz, és az
anyja megnyugszik. Mindkét család sérelme egyaránt jogos, DE a vendégjog ősibb
(isteni jog) és a Freyek ezt tiporták sárba,
így az „ő bűnük nagyobb”. Kicsivel később
Tywin és Tyrion beszélgetnek arról, hogy
miért is jobb 100 embert megölni egy vacsorán, mintha csatában 10.000 halna meg.
Az előadók felhívták rá a figyelmet, hogy a
vörös násszal megváltoztatták a szabályokat a Lannisterek, hiszen onnantól kezdve
már nem gondolták isteni jognak a vendégjogot – lehet Olennának eszébe sem jutott
volna a vacsorán megölni Joeffryt, ha ezt
nem látta volna, hogy ez így működhet?
Hasonló szabályok voltak érvényesek a
való világban is: atomfegyvert nem lehet
bevetni, nem lehet más országot megtámadni – egészen addig, amíg meg nem tes�szük. A győztesek nemcsak a történelmet
írják, hanem a szabályokat is. Ezért mindig
mérlegelni kell, hogy a szabály, amit megszegni készülünk, mekkora súllyal bír és
milyen következményei lehetnek. Aki bővebb elemzésre kíváncsi, annak ajánlom az
előadók könyvét, a Fantasztikus világokat.

•
•
•

Robert Baratheon egy önmaga által
felkent király, utódai sem törvényesek,
hiszen mind Lannisterek.
Daenerys Targeryen egy régi és megdöntött dinasztia képviselője.
Stannis Baratheon lenne Robert jogos örököse, hiszen ő az elsőszülött,

egyébként meg a testvére „gyerekei”
vérfertőzésből születtek.
•
Renly Stannis szintén a család tagja,
bár nem elsőszülött.
Egyik jogigény sem erősebb a másiknál, mert az elsőszülöttség és a seniorátus
egyenlő, azaz „ugyanannyi pontot ér”.

Szóval lehet fogadásokat kötni, éjszakába
nyúlóan vitatkozni, de csak George R. R.
Martinon áll, hogy ki kerül a vastrónra.
*SPOILER*
László Lívia
laszlo.livia@nyuz.elte.hu

The king of the north
Az utolsó témánk két jelenetre épül:
•
A fattyak csatája után Deres nagytermében ki ki mellé fog állni
•
Arya és Sansa beszélgetésére Deres
falán.
Mindkettő azt a kérdést járja körbe, hogy
milyen jogon Jon észak királya? Robb
születésével vált azzá, ezzel szemben Jont
megválasztották (még senki nem tudta akkor, hogy amúgy minden joga megvan rá).
Most egyébként Bran lenne észak ura, hiszen ő a Stark család legidősebb férfi tagja. Habár Jonnak semmi jogalapja nincs a
címre, északon eltolódik a hűbéri rendszer
a képviseleti demokrácia irányába, így már
egy kicsit más a helyzet. Érdekes kérdés,
hogy ha egyébként kiderülne Jon származása, akkor bejelenthetné-e az igényét a
vastrónra, mivel amikor belépett a varjakhoz, akkor ugyebár lemondott a címeiről és
birtokigényeiről. Igaz meghalt, de azért a
lemondása a halállal nem szűnne meg, nem
úgy, mint a nőtlenségi fogadalma. Érdemes
megvizsgálni a többi szereplő trónigényét.
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ingyenesen utazók számára, és te is ezt
kapod cserébe a világ másik táján. Sőt,
saját kanapéval nem is feltétlenül kell rendelkezned. De ha van kedved, időnként
találkozhatsz turistákkal így is. Nagyon
hálásak, ha megmutatod nekik a helyiek
kedvenc éttermét, sörözőjét. A nürnbergi
szállásadónk egyébként egy profi csellista,

ezért először az operaházat néztük meg,
méghozzá a kulisszák mögül. Ezután körbevezetett minket a belváros főbb nevezetességein, megosztott velünk pár érdekességet. Később kocsival elvitt minket a
távolabbi érdekességhez. Nürnberg történelméhez tartozik ugyanis több náci épület, amiket manapság elhanyagolnak, még
a lebontásukkal sem akarnak foglalkozni.
Az estét a vendéglátónk baráti társaságával töltöttük. Az est házigazdája a folyó
parton, egy kedves kis híd lábánál lakik.
Az esténként rendszerint a macskaköves
járdára kipakolnak székeket és asztalokat,
és ott beszélgetnek, esznek-isznak. Itt tudhattunk meg részleteket az egyik német
lány gyerekkori magyar szerelméről. Másnap folytattuk felfedező utunkat. A reggeli
után kocsival mentünk ki ahhoz a bírósághoz, ahol a nürnbergi perek folytak. Bár
ez elvileg a városközponttól távoli helyen
van, az is mutatja a város méretét, hogy
még innét is a kellemes sétát választottuk
visszafelé és nem a metrót. A folyópart
itt is nagyon szép volt. Este búcsúvacsorának elfogyasztottunk egy tál nürnbergi
kolbászkát, savanyú káposztával és hideg
burgonyasalátával – érdemes megkóstolni.
Helyszínnek a várárok oldalában található
Hexenhäusle nevű éttermet választottuk.
Nagyon hangulatos volt, mintha egy boszorkány házában étkeznénk, csak nagyon
jó kilátással. Ezután pár korsó helyi sörrel
zártuk ezt a kellemes utazást.
V. É.
voros.eva@nyuz.elte.hu

török barátját, Mustafa bey-t játszó Járai
Máté volt, aki, valljuk be, az egész darab
legfergetegesebb alakítását hozza, de ehhez
egyértelműen hozzájárulnak Somogyi Szilárd merész rendezői megoldásai. Mustafa
bey teljes történetét nem szeretném lelőni,
legyen elég annyi, hogy minden országban,
ahová ellátogat, szerez magának egy feleséget, akitől távozásakor el is válik, így épp
hetedszerre házasodna. Érdemes megemlíteni, hogy ebben a darabban nincs olyan
elem, nincs olyan momentum, amiből ne
áradna a profizmus. A szereplők hangja elképesztő, talán a legkiemelkedőbb a Madeleine-t alakító Mahó Andrea éneke, aki valódi könnyedséggel áriázik. Nincsenek fals
hangok, elfelejtett szövegek, s látszik, hogy
a színészek is valódi élvezettel adják elő
nekünk ezt a darabot. A poénok sem erőltetettek, a közönség önfeledten szórakozott mindvégig. A győri tánckar szerintem
bárkit elvarázsol, aki először látja őket egy

produkcióban. Ritkán van lehetőségünk
egy ennyire összeszedett, az utolsó mozdulatig kidolgozott munkát látni. A színpad
minden egyes részén egy páros külön kis
története játszódik, képtelenség az összeset
egyszerre követni. A győri nemzetiseknek
a tánckar nem csak egy kiegészítő, hanem
a darabot életre keltő, sikerre emelő erő.
A kosztümtervező egyfajta modernséggel nyúlt a jazz korszakhoz. A hazatérő
nászutasok ruházata akár ma is viselhető,
egyszerű öltözet, ugyanakkor a báli gardróbok extravagánsak. Összességében a Bál
a Savoyban egy remek élmény volt, igazi,
minőségi kikapcsolódás. Nagyon remélem,
hogy sokan ellátogattok a győri színházba,
ha lesz lehetőségetek, én még biztos el fogok, de a társulat gyakran látható a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon is, ha nem
szeretnétek messzire utazni.
Németh-Prátpál Mirtyll
pratpal.mirtyll@nyuz.elte.hu

NÜRNBERG
Ha könnyed kis kiruccanásra vágytok valahová egy hosszúhétvégére,
ahol finom a sör és olcsó oda a repjegy, Nürnbergnél kevés jobb választást találni. Nyár közepén töltöttünk itt 2 éjszakát és három napot.
Mindenkinek csak ajánlani tudom ezt a kedves várost.
Mint már említettem, a Ryanair legolcsóbb
repülőjegyei között mindig találunk nürnbergi járatot. Az oda-vissza út már körülbelül 7-8000 Forintból kijöhet. A cikk
írásakor a legolcsóbb egyirányú jegy 3999
Forint, de érdemes figyelni a honlapot, ez
még kevesebb is szokott lenni. A repülő
egyébként nem a városon kívül száll le,
a reptérről metróval juthatunk be a város
szívébe. A metróra érdemes online jegyet
venni – ezt megtehetjük a repülőtér ingyenes wifijéről – így 3 euró helyett 2,67-ért
kapjuk meg. A jegyet nem kell sehol sem
érvényesíteni és ellenőrrel sem találkoztunk. Amikor a Wöhrder Wiese megállónál
leszálltunk a metróról, az első, ami feltűnt,
hogy Nürnberg sokkal, de sokkal kisebb,
mint ahogy elképzeltük. A térkép alapján
Duna méretűnek tűnő folyó igazából csak
egy kövér patakocska. Azért tűnt minden
nagyobbnak, mert a hidak és utcácskák
sokkal sűrűbben vannak, mint itthon. Tehát ami itthon 2 sarok, az Nürnbergben
olyan 10-15. A folyó mentén sétáltunk,
egy kellemes helyen letelepedtünk ebédelni. Ezután találkoztunk a házigazdánkkal.

BÁL A SAVOYBAN - GYŐRI
NEMZETI SZÍNHÁZ
Mivel már sokszor jártam a győri színházban és még sosem jöttem ki csalódottan, úgy gondoltam, hogy ismét minőségi
szórakoztatásnak nézek elébe. Így is lett.
A bál a Savoyban egy operett, melyet hazánkban 1932 óta láthatunk. Története
Nizzában játszódik, egy nászútról hazatérő szerelmespár, Henri és Madeleine, első
konfliktusát meséli el fergeteges humorral.
A férj házassága előtt egy bármikor beváltható csekket adott előző kedvesének,
egy brazil táncosnőnek, mivel bűntudata
volt, hogy beleszeretett jelenlegi arájába.
A táncosnő a csekket a nagyszabású Savoy
bálján szeretné beváltani, ahova teljesen
véletlenül az ifjú feleség is ellátogat kémkedni. Ezt a kerettörténetet érdekes és valóban komikus mellékszereplők színesítik.
A közönség kedvence egyértelműen a férj
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A szállásunkat a couchsurfön keresztül foglaltuk. Ez egy olyan közösségi
háló, amiben felajánlhatod a kanapédat

KKLUB

MONOLÓGIA

MINDENKIT VÁR A KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KLUB!
Pár éves passzív tevékenység után a
KKlub ismét megnyitja kapuit és különféle programokkal színesíti az egyetemi
életet. Mottónk: Nem Zöld – TUDATOS!
Célunk a fenntarthatóság gondolatkörének terjesztése az ELTE Lágymányosi Campusán, valamint részt veszünk
számos külső rendezvényen, projektben, illetve
foglalkozunk a
középiskolások környezeti nevelésével
is. Ezen kívül
havi
túrákat
szervezünk,
hogy a természetjárás igényeit is kielégíthessük,
valamint két-háromheti
rendszerességgel filmesteket
is rendezünk. A klub nyitva áll más szakokat látogató hallgatók számára is, valamint külsősök érdeklődését is szívesen
várjuk nem csak környezettan/tudomány
hallgatókét. A programok folyamatosan
bővülnek, mivel rengeteg kreatív és tenni
vágyó tag munkálkodik a klubon belül. A
programok általában közös megegyezés
alapján a szintén rendszeresen megtar-

tott jó hangulatú gyűléseken formálódnak és terveződnek meg. Minden olyan
személy csatlakozását várjuk, akit érdekel az önkéntes tevékenység, szeret tenni
a környezetért és a természetvédelemért
egyaránt, aki szeret egy jókedvű csapat tagja lenni. Aki
úgy dönt, hogy csatlakozik, annak semmi sem kötelező,
nem várjuk el a
részvételt minden egyes eseményen, érezd
jól
magad
alapon működünk, ugyanakkor természetesen az aktív és
lelkes részvételért
hálásak vagyunk, mivel minden segítség jól
jöhet a programok bővítésében és szervezésében. Ha felkeltettük
érdeklődésed, keress meg minket személyesen, vagy a Facebook oldalunkon,
hogy a kérdésekre, amik esetleg felmerülnek választ adjunk.
Üdvözlettel:
Kovács Bálint,
a Környezettudományi Klub elnöke

Este hat óra körül lehetett. Kinn meleg volt,
érezted, mert izzadt a combod a laptop alatt.
A harmadik török sorozatodat nézed, még magadnak sem vallod be, hogy ez lett az egyetlen
dolog, ami még itt tart. Az éjjeli lámpa szórt
fénye apró mintákat rajzol a plafonra, ahol a
nyár első besurrant legye dolgosan tisztogatja
a lábait. Kinn dörrent az ég, hirtelen sötét lett,
a szellőből szél lett, s az erkélyen a virágtartó ritmikusan nekicsapódott a korlátnak, már
megint nem lett időben levéve. A légy leröppent a plafonról. Amikor már nem viseled tovább a zajt, felállsz és kimész az erkélyre. Nem
veszed észre a vihar szépségét, a Duna felett
átívelő villámokat, a parti nyírfaerdő ezerárnyalatú zöldjeit, sem a tarka macskát a kerítésoszlop mellett. De a virágtartó abbahagyta a
zajongást. Körülötte rózsaszín és fehér virágfejek fekszenek a járólapon. Nem szeded fel
őket, de valahol mégis szomorúsággal tölt el a
látványuk. Te ültetted őket. Nem lettek időben
levéve. Behúzod magad mögött az erkélyajtót,
rutinosan visszamászol az ágyba, átgázolva
háromnapi szennyesen, és egy heti mosogatnivalón, hogy ismét nyomhasd lefele a gombokat. Görnyedve pörgeted tovább az estéd,
az sem zavar, hogy a légy a hajadban mászik,
de néha öntudatlanul is odanyúlsz. A kezedben
a tortilla-s zacskóval alszol el, nem is fürödtél.
Másnap a döglött léggyel a hajadban ébredsz,
de ezt még nem tudod, bár akkor sem érdekel.
Felkelve a földre esik a zacskó, de meg sem
hallottad. Fogsz egy használt papírzsebkendőt,
kiszeded a legyet a hajadból, lehúzod a WC-n
és nézed, ahogy a papírral együtt eltűnik. Kimész a konyhába, a piros szószfoltos hűtőajtó
undorral tölt el, de nem törlöd le, ráér holnap.
Kinyitod, s bosszúsan kiveszel belőle egy halkonzervet, majd visszafekszel az ágyba. Utálod
a halat, de csak ez volt itthon, a bolt meg zárva
van, így hát megeszed. Az olajos lét a paplanba
törlöd, s a foltot sosem tudod kiszedni a sárga
anyagból. Nem akarsz kimenni, lemosni. Ismét
megnyomod a lejátszást. Egy új nap kezdődött
és megint ott ült a plafonon egy légy.
Németh-Prátpál Mirtyll
pratpal.mirtyll@nyuz.elte.hu

NÉGYESHATOS
Szeretnéd nyomtatásban látni a saját írásodat ? Küldd el a negyeshatos@nyuz.elte.hura „Négyeshatos” tárgyú levélhez csatolva
1700-2000 karakter terjedelemben és a
következő számok egyikébe belekerülhet.
(Ez egy hallgatói rovat, így elsősorban
nem állandó szerkesztők írásait várjuk.)
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M OZI ZÓN A & SO ROZAT LÖVŐ

AMERICAN MADE

LOGISZTORI
Ezen a héten az ismert logikai rejtvénytípust hoztam nektek, amiben a feladvány egy-egy történet köré szövődik és a különböző információk közt kell
megtalálni a kapcsolatot. A rejtvények megfejtését (ami a kis táblázatba kijött) küldjétek el a rejtveny@nyuz.elte.hu címre és nagyon finom nyalókát
nyerhettek, amit a hallgatói irodában vehettek át. A nyerteseket a következő számban sorsoljuk ki. Jó szórakozást! | forrás: logikaifeladatok.hu
László Lívia
laszlo.livia@nyuz.elte.hu

Balázs
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túra
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Szeged
Győr

VAKÁCIÓ

Kiss
Tóth
Veres
Nagy
Budapest
Pécs
Szeged
Győr
Amerika
Európa
Afrika
Ázsia
strand
vízisí
túra
múzeum
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Szabadi.

Hely

Munka

Négy üzletember nyaralni ment a négy külnböző helyre, más-más szabaidős tevékenységet végeztek majd
és utána más-más városban folytatták munkájukat.
A következő információk alapján azonosítsa be az üzletembereket:
•
Hédi, aki a múzeumlátogatást tartja a legértékesebb szabadidős tevékenységnek nem Pécsett
dolgozik. Csilla vezetékneve nem Veres.
•
Aki Ázsiában töltötte a szabadságát, még sosem
járt Szegeden. Dani vezetékneve nem Kiss.
•
Tóth Balázs nem szereti az extrém sportokat,
Dani pedig nem szeret a vízparton heverészni.
A Kiss vezetéknevű üzletember élete nagy részét
Budapesten tölti.
•
A Veres vezetéknevű üzletember nyaralása alatt
sem mozdult ki Euróbából, Csilla viszont egészen
Ázsiáig utazott.
•
Balázs járt már Szegeden, de még csak egyszer a
Szabadtéri Játékokon. A Kiss vezetéknevű üzletember nem az afrikai túrán vett részt.
•
Aki strandolással töltötte a nyaralást, Győrben
dolgozik. Nagy Kisasszony még sosem járt a tengerentúlon.

VAGY INKÁBB MADE IN AMERICA?
Hidegháború, kokain, kémkedés, bowling ing, hatalmas lazaság, humor, dráma, dokumentumfilm. Igen, ez mind egyszerre képviselteti magát ebben a
klassz, energikus kis akciófilmben. S nem mellesleg elérkezett az a pillanat,
amikor Tom Cruise-t újra mozivásznon láthatjuk.
Számomra mindig eldönthetetlen kérdés volt,
hogy jó színész-e, és ha igen miért, ha nem,
akkor pedig miért nem az. Hiszen akad igazán
kivételes és erős alakítás (Esőember, Holnap
határán, Különvélemény, Az utolsó szamuráj)

az életművében, de bőven válogathatunk pocsékabbnál pocsékabb filmjei közül is, elég
csak a Mission Impossible széria bármelyik
részére gondolnunk példaként. Az American
Made viszont egy egészen kivételesen jó film,

ezt már most az elején tisztázni kell. A film témaválasztása számomra különösen tetszett, és
úgy gondolom a készítők figyelembe vették azt
is, mekkora sikernek örvend a Netflix, Narcos
című sorozata, így Hollywood sem szeretett
volna kimaradni ebből a témából. A történet
szerint Barry Seal (Tom Cruise) egy kivételesen tehetséges fiatal pilóta, aki kezd ráunni
a polgári repülés monoton világára. Azonban
egy nap megérkezik a megváltója, egy CIA-s
ügynök, aki arra kéri hősünket, hogy kémkedjen az államnak, és készítsen légi felvételeket
Közép-és Dél-Amerika kommunista országainak katonai bázisairól. Innentől kezdve pedig
nincs megállás Barry számára. Egyik lehetőség a másikat követi így végül már a CIA, a
DEA és Pablo Escobar számára is egyszerre
teljesít szolgálatot. A film központi karaktere
egyértelműen Barry, egyedül az ő személye
megy át fejlődésen a történet során, mindenki
más csak díszletként jelenik meg. Azonban az
American Made igazi erősség nem a karakterekben, a színészekben vagy a csavaros történetben rejlik. Sokkal inkább az atmoszféra

és az általánosan akciódús, néhol drámai, de
végig könnyed és irgalmatlan laza hangulat
az, ami élvezetessé teszi ezt a mozit. A narráló
stílus és a kicsit dokumentumfilmre hajazó felépítés is meglepően jól áll a filmnek. Tényleg
érdekes ilyen nézőpontból megközelíteni a történetet. Amire még külön kitérnék, az a trash
jellege a megvalósításnak és a vágásnak. Ez a
könnyedség az, ami igazán sodróvá, természetessé és szórakoztatóvá teszi a sztorit. Mindezt
jó zeneválasztás kíséri, tehát nem szakadunk ki
a világból egy pillanatra sem. Színészi alakítás
terén nem igazán kell nagy extrára számítani.
Cruise a jobbik formáját hozza, a többi szereplő viszont teljesen átlagos alakítást nyújt. Számomra, mint a Narcos sorozat nagy rajongójának kifejezetten öröm volt ilyen szemszögből
is filmen látni Pablo Escobar történetét, így
egy egész komplex film-sorozat kombó élményt tudhattam magaménak, főleg így, a 3.
évad előtt. Összességében én csak ajánlani
tudom mindazoknak a filmet, akik valamilyen
könnyed, kikapcsolódásra vágynak, de mégis
tartalmas és kreatív, egyedi ötletekkel tarkított
alkotást néznének szívesen, nem pedig egy tízezredik ugyanolyan Marvel filmet.
Kalocsai Bálint
AMERICAN MADE (amerikai, akció-önéletrajzi filmvígjáték, 2017, 115 perc)
Rendező: Doug Liman
Forgatókönyv: Gary Spinelli
Szereplők: Tom Cruise (Barry), Domhnall Gleeson
(CIA ügynök), Sarah Wright (Barry felesége)
Pontszám:8/10
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Férj

Érkezés

Étel

Négy házaspár közös házibuliban ünnepelte a szilvesztert egy barátjuknál. Állapítsd meg a házaspár női
tagjának, illetve férfi tagjának keresztnevét, a pár vezetéknevét, a házibuliba érkezésük idejét és azt, hogy
milyen ételt hoztak magukkal a buliba a következő
információk alapján!
•
Mara vezetékneve nem Győri.
•
Az a pár, amelyik chipset hozott elsőnek érkezett
pontban este 5.30-kor. Az a pár, amelyik sütit hozott, utoljára érkezett. (Piri sütije volt a legnépszerűbb desszert az estén.)
•
Viki férje nem Tomi és nem is a Pető vezetéknevű
férfi. A Bíró házaspár ropit hozott.
•
A Váczi házaspár érkezett elsőnek, másodiknak
Bíró Viki és férje, harmadszor az a pár, amelyik
kekszet hozott, utoljára pedig Karcsi és Piri érkezett.
•
Cili, akinek vezetékneve nem Pető, nem kekszet
hozott.
•
Peti, akinek vezetékneve nem Váczi, 15 perccel
az után a pár után érkezett, akik chipset hoztak,
de mindez a Győri házaspár érkezése előtt történt.
Balázs és a felesége, Mara nem sütit hoztak.

BOJACK,
A SZERENCSÉTLEN LÓ
Gyakran érzed úgy, hogy az életed egy
kilátástalan alagút? Mindig, amikor azt hiszed, már nem lehet rosszabb, történik veled még egy katasztrófa? Előfordult már,
hogy azt kívántad, bárcsak minden egy
csapásra megoldódna? Gratulálok, egyetemista vagy! A viccet félretéve, a most ajánlott sorozat tényleg megmutatja, milyen
depresszív is tud lenni az élet. A főszereplő, BoJack Horseman egy hollywooi (nem
elírás) sorozatsztár, aki kilencévadnyi
színészkedésből jól meg is gazdagodott.
Ezzel ő elégedett (?) is, és az élete azóta
csak henyélés, ivás, a következő filmszerep lemondása, még több ivás, együtt alvás
random nőkkel, kis drogozás, és még több
ivás. BoJack azonban nem igazán boldog.
Szeretne valamit kezdeni az életével, de
nem tud: a személyisége, a rossz szokásai nem engedik őt kiszabadulni ebből a

mókuskerékből. A többi szereplővel is
hasonló a helyzet. BoJack ügynöke, Princess Carolyn mindig elront valamit a munkájában, és a magánélete sem túl fényes.
Mr. Peanutbutter, aki BoJack sorozatának
lekoppintott verziójában játszott, csak látszólag egy
mindig mosolygós kutya. Todd egy munkanélküli srác, aki BoJack
kanapéján alszik… a
lista pedig egyre csak
bővül.
Említettem
már, hogy a sorozatban állatok is szerepelnek? Így van,
BoJack igazából
egy ló, Carolyn
egy macska,
Mr. Peanutbutter pedig
tényleg egy

kutya. Ezek az állatságok nagyon sok poén
forrásai a percek során. Ezt találja el leginkább a sorozat: tele van vicces résszel,
azonban a mélyebb mondanivalója lélekmarcangolóan sötét. A BoJack Horseman-nek nemrég jelent meg a negyedik
évadja a Netflixen. Nézőjelöltek
figyelem: az epizódok hangvétele nem igazán forr ki az első évad
végéig, így addig nem nagyon jó
a műsor, de ezeket is megéri
megnézni, mert egyébként
nem értenétek meg mindent
az ezután következő részekből. Mindenkinek ajánlom tehát, aki egy kicsit
is rosszul érzi magát az
élete miatt: ezek a karakterek megmutatják, hogy
mindig lehet rosszabb.
Lovagoljátok meg ezt
az alkalmat!
Pintér Ricsi
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GÓLYAHAJÓ
2017. SZEPTEMBER 22.
EURÓPA HAJÓ

GÓLYA: 1590,-

PROGRAM

(TTK, BGGyK, TáTK, IK)

KARAOKE, TOMBOLA

ELTE: 1990,-

DJ JUHÁSZ LACI

VENDÉG: 2990,-

HŐSÖK

NYITÁS: 21:00
~ KIHAJÓZÁS: 23:30 ~
Indulás és érkezés: Infopark kikötő
Jegyek elővételben korlátozott számban kaphatóak (Pázmány Péter stny 1/c, 00.734; Ecseri út 3, A/61)
A rendezvény rossz idő esetén is megrendezésre kerül.
A szervezők a programváltozás jogát fenntartják.

