2 017. N OVE MB ER 8 .

LV. F É LÉVFOLYAM 3 . SZÁM

IL
K HET
Ö
H
K
A TT

APJA

L
Á
V
I
T
F E S Z bolygóért

d
B
M
ató, zöl
h
t
r
Ö
a
t
n
G
n
A fe
ZÖ L D

l

15. olda

re
t i n eoild
u
o
al
P
k
.
18
ac
j
r
e
b
Lum
I.
í j a m ?oldI al
d
n
ö
t
4–5.
ösz
ám az
z
z
o
h
l
n jut e
a
y
g
o
H

NYUZ.

E LT E . H

U

ES

INGYEN

A FŐSZE R KE SZTŐ SZO KNYASZÉL E
V. Kutyaetológia konferencia

Az MTA Magyar Tudomány Ünnepe sorozatán belül 2013 óta minden év novemberében konferenciát szervez az ELTE TTK
Etológia Tanszéke, ahol magyarul és közérthetően ismerkedhet meg bárki az utóbbi egy évben
megjelent publikációikkal.
Kétségtelenül a kutyagazdák a legnagyobb támogatói az 1994-ben alapított, nemzetközi hírű MTA-ELTE
Családi Kutya Kutatási Programnak, akik mindvégig
önként, ellenszolgáltatás nélkül vettek részt kutyáikkal a viselkedéstesztekben. A kísérletekből írt szakcikkek
viszont gyakran csak évekkel később jelennek meg, az angol szakszöveg viszonylag nehezen érthető, így a résztvevők
sokszor nem is értesültek róla, mi lett a végeredménye a közreműködésükkel zajlott teszteknek. A konferencián az utóbbi egy
év eredményeivel ismerkedhetnek meg az érdeklődők, melyet az
ELTE és az MTA kutatói és doktoranduszai mutatnak be. | elte.hu
Időpont: 2017. november 25. 09:00
Helyszín: ELTE TTK (1117, Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C)

A szolgálólány meséje

Disztópia vagy valóság? címmel rendez kerekasztal-beszélgetést az ELTE ÁJK Jogszociológia TDK 2017. november 21-én A szolgálólány
meséje kapcsán.
Margaret Atwood regénye (és az alapján készült
nyomasztó, de népszerű film, ill. sorozat) a jövő Amerikájában, az ultrakonzervatív Gilead köztársaságban
játszódik, ahol egy természeti katasztrófát követően eluralkodik a káosz, és a kormány rendkívül szigorú törvényeket
vezet be, melyek leginkább a nőket érintik. A beszélgetés
résztvevői disztópia és valóság kapcsolatáról fejtik ki véleményüket a könyv, ill. a sorozat kapcsán. Mennyiben disztopikus a
jövő, ahol nem azonos jogok illetik meg az embereket? Elképzelhető-e, hogy a nők szisztematikusan és nyíltan alárendelt pozícióba
kerülnek? Lehetséges-e olyan társadalom, ahol a gyermekvállalás nem
döntés kérdése? Mennyiben látjuk ma a jeleit A szolgálólány meséjében
felvetett problémáknak? Hogyan kapcsolódik ide a Weinstein–Marton-ügy
és a #metoo-kampány?
Meghívott vendégek: Hermann Veronika irodalomtörténész, kritikus,
az ELTE BTK Média és Kommunikáció Tanszékének adjunktusa, Fleck
Zoltán jogász, szociológus, az ELTE ÁJK Jog- és Társadalomelméleti
Tanszékének tanszékvezetője és Réz Anna filozófus, az ELTE BTK Filozófiai Intézetének adjunktusa. | elte.hu
Időpont: 2017. november 21. 18:00 - 19:30
Helyszín: ELTE ÁJK (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3., 311.)

Nemzetek estjei: Kína

Az ELTE Alumni Központ új kulturális sorozata keretében az érdeklődő ELTE-diplomások újabb oldaláról ismerhetik meg egyetemüket.
A Nemzetek estjei alkalmain történelmi, művészeti és utazási beszámolókkal, valamint színes kulturális kavalkáddal várják az érdeklődő
alumnusokat.
A kulturális programsorozat keretében első ízben az ELTE Konfuciusz
Intézetébe látogatnak az érdeklődők, ahol egy Kínáról szóló utazási beszámolót hallhatnak, amit további előadások (táncbemutató, zenei előadás), valamint többféle – szabadon választható – program követ: lesz
például kínai nyelvtanítás anyanyelvi tanárokkal, ezenkívül kalligráfia
és egyéb izgalmas kézműves foglalkozások, de akár a tai chit is ki lehet
próbálni. | elte.hu
A rendezvényre a belépés ingyenes, azonban a helyszín adottságai miatt
regisztrációköteles.
Időpont: november 24. 18:00 - 20:30
Helyszín: ELTE BTK (1088 Budapest, Múzeum körút 4., F/I.)

a

Fűszerek és analitika

Mitől illatoznak fűszereink, avagy a kapcsolt analitikai módszerek alkalmazása címmel tart előadást az Alkímia ma sorozatban Lelik László, a
Szent István Egyetem docense.
Az élelmiszerek lényeges jellemzője ízük, illatuk és kinézetük, e tulajdonságok a beltartalmi értékeknek is fontos összetevői. Különösen igaz
ez például a fűszerekre, amelyeket kifejezetten érzékszervi jellegzetességeik miatt adunk ételeinkhez. Az előadás bemutatja az íz- és az illatanyagok érzékszervi és műszeres meghatározásának elveit és lehetőségeit.
Érdekes példák segítségével szemlélteti a kémiai összetételük és érzékszervi tulajdonságaik közötti kapcsolatokat. Kitér a vegyületek egészségre gyakorolt hatására, ahogy Hippokratész mondja: „Gyógyszered
legyen az ételed, s ételed legyen a gyógyszered”. | elte.hu
Időpont: 2017. november 09. 17:00
Helyszín: ELTE TTK (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 0.83)
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Kiadja az
ELTE TTK Hallgatói Alapítvány.

Felelős kiadó: Horváth Luca, a TTK HÖK elnöke. Főszerkesztő: László Lívia.
Vezetőszerkesztő: László Lívia. Tördelőszerkesztő: László Lívia.
Olvasószerkesztők: Kelemen Andrea, Őri Bálint.
Rovatvezetők: Szendrei Zoltán (Sport).
Készült a Print City Europe nyomdában 1000 példányban.
Címlap: eoimages.gsfc.nasa.gov
Honlap: http://nyuz.elte.hu. Facebook: http://www.facebook.com/tetekasnyuz.
Telefon: 372-2654, lapzárta után 20/331-8715. Fax: 372-2654. Lapzárta: péntek 15:00.
A Nyúz a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sajtó Egyesület tagja.
A főszerkesztő elérhetőségei: foszerkeszto@ttkhok.elte.hu; személyesen fogadóidőben
(csütörtök 10:15–11:45), Déli Hali (00.732).
A megjelenő cikkek nem minden esetben tükrözik a szerkesztőség és a felelős kiadó véleményét.

H A LLGATÓ I KÖZ É L E T

HOGYAN JUT EL HOZZÁM
AZ ÖSZTÖNDÍJAM?
2. FEJEZET
A korábban ígértekhez híven a mostani cikkben két ösztöndíjtípussal kívánok foglalkozni: először a rendkívüli szociális támogatással,
majd az egyszeri kulturális ösztöndíjjal.
Milyen utat járnak be ezek, mielőtt elérkezik hozzátok a kifizetés? Októberben már
megismerhettétek nagy vonalakban, hogy
mi zajlik a háttérben a rendszeres szociális támogatásnál, ám a mostani esetekben
jelentős eltérés van ahhoz képest, melyet
legfőképpen ezeknek a típusoknak az „egyszerisége” okoz. Mindemellett ezek sokkal
egyszerűbb életutat futnak be a kifizetésig.
Pályázás előtti időszak teendői és az ösztöndíjakkal foglalkozó Bizottságok
Nem tér el különösebben ez a rész a rendszeres szoctám részletezése közben kifejtettekből, főleg, mivel a rendkívüli szociális ösztöndíjat is az EHSZÖB fogadja el.
Az egyszeri kulturális ösztöndíjat ezzel
szemben a TTK KÖB írja ki. Felmerülhet
bennetek a kérdés, hogy mégis mi az EHSZÖB és mi a KÖB, illetve kik is alkotják. Az EHSZÖB az Egyetemi Hallgatói
Szociális és Ösztöndíjbizottság, melynek
összesen 20 tagja van: 10 hallgatói (8 kari
képviselő, az EHÖK szociális alelnöke,
valamint 1 doktorandusz delegált) és 10
közalkalmazotti. Az összegyetemi ösztöndíjakkal ez a Bizottság foglalkozik, így

példádul a rendszeres szociális támogatással, a rendkívüli szociális támogatással,
a párhuzamos képzés kompenzációja ösztöndíjjal stb. A KÖB a kisebb, karok alá
tartozó ösztöndíjakkal foglalkozik, és
minden karnak megvan a maga Bizottsága, amely karonként máshogyan épül fel,
azonban az azonos szabály, hogy mindig
ugyanannyi hallgatói és közalkalmazotti tagból áll. A TTK KÖB 6 tagot foglal
magába, a 3 hallgatói hely közül egyre a DÖK delegál, kettőre a TTK HÖK.
A TTK KÖB hozza meg arról a döntést
minden félév elején, hogy a hallgatók hány
százaléka részesüljön tanulmányi ösztöndíjban (ez jelenleg több félév óta 33%) és
ez a Bizottság írja ki az ún. ISZTK keret alá
eső ösztöndíjakat, mint például a továbbiakban fejtegetett kulturális ösztöndíj, illetve dönt az ezekre beérkező pályázatokról.
Egy rendkívüli szociális támogatás
kérvény életútja a leadástól
1. fázis: A kérvény beadása
Ez a fázis sem tér el jelentősen a rendszeres szoctámhoz képest, ugyanúgy az

osztondij.elte.hu honlapon található meg
a kiírás és ugyancsak a Neptunban (Ügyintézés – Kérvények fül alatt) történik a
pályázás is. Ami érdekes lehet, hogy a pályázat két része közül az egyik kiváltható,
amennyiben az adott félévben a pályázó
adott le rendszeres szociális támogatásra
pályázatot – ha ezzel a lehetőséggel él a
leadó, akkor nem kell a rendkívüli szociális támogatásnál ismételten minden szociális körülményt leigazolnia. Ha viszont
nem adott le az illető rendszeres szoctámot, akkor sincsen semmi gond, hiszen a
rendkívüli leadásakor is tud mindent igazolni, hozzá tudja adni a szükséges személyeket a kérvényhez. Ezenfelül a pályázat
másik része a rendkívüli körülmény leírása
és igazolása – pl. egy pozitív példát nézve,
valakinek született egy kistestvére, bejelöli
ezt a kategóriát és igazolja a kicsi születési
anyakönyvi kivonatával, majd a leíráshoz
bekerül az, hogy a testvére születése miatt
nyújtja be pályázatot. Ami nagyon fontos,
hogy a pályázás leadása és a rendkívüli
szociális körülmény bekövetkezése között
maximum 90 nap telhet el.
2. fázis: Az első bírálás
Az első bírálás a havi leadás után történik meg és minden esetben a kari szociális tisztségviselő végzi el, a TTK esetében ez az ösztöndíjakért felelős referens.
Ekkor egy táblázatba vezeti a pályázat
minden adatát és javaslatot tesz, hogy
az elfogadásra, elutasításra vagy hiánypótlásra visszaküldésre kerüljön. Fontos,
hogy nem küldheti vissza ekkor hiánypótlásra, csak azután, ha az EHSZÖB

emellett dönt. Az elkészített előbírálatot
továbbítani kell a megadott határidőig az
EHÖK szociális alelnökének.
3. fázis: Döntés
Az EHÖK szociális alelnöke az előbírálatot először az EHÖK SZÖB tagjaival vitatja meg, majd az így jóváhagyott előterjesztést továbbítja az EHSZÖB számára.
Az EHSZÖB az ülésén ismételten megvitatja a beérkezett pályázatokat, majd arról,
hogy a fent leírt három opció közül melyik
mellett döntött, határozatot hoz. Az ekkor
elfogadott pályázatok alapján készíti el a
szociális alelnök az utalási listát.
4. fázis: Kiértesítés és a hiánypótlás
A kiértesítéssel minden kar esetében a kari
tisztségviselő foglalkozik az EHSZÖB döntését követően. Ekkor kerülnek vissza hiánypótlásra azok a kérvények, amelyeknél
ez szükséges. Ezután a pályázónak van lehetősége pótolni a hiányzó dokumentumot
vagy leírást, így a következő havi ülésén az
EHSZÖB ismét tárgyalhatja az adott pályázatot, amennyiben az ismételten leadásra
kerül – ekkor a fázisok ismét elölről kezdődnek.
Egy egyszeri kulturális ösztöndíj
kérvény életútja a leadástól
1. fázis: A kérvény beadása
A pályázás ismételten a Neptun – Ügyintézés – Kérvények fül alatt történik, magában
a kérvényben is megtalálható a kiírás, amely
minden lényeges információt tartalmaz a
pályázásról, többek között a havi leadási
határidőt. A legfontosabb az, hogy az utolsó
leadási határidőn belül megtörténjen a pályázás, de mivel ez egybeesik a hiánypótlással
is, hiány esetén ekkor már nem küldhető
vissza javításra a kérvény, tehát jobb a határidő előtt leadni azt. Ezenfelül csak értelemszerűen kell kitölteni a felületet – ügyelve a
megfelelő dokumentum csatolására.
2. fázis: Az első bírálás
A leadott kérvényeket a KÖB által felkért
bíráló tekinti át és szükség esetén azonnal
visszaküldi hiánypótlásra, így akár még az
adott hónap határidejét figyelembe véve is
lehet hiánypótolni. Az általa elkészített előbírálatot az adott havi KÖB ülés előtt elküldi az ösztöndíjakért felelős referensnek, aki
továbbítja azt a KÖB tagjai számára.

4.

3. fázis: Döntés

1.

Havonta egyszer ülésezik a TTK KÖB,
amely az előbírálást megvitatja, majd
döntést hoz a beérkezett kérvényekről.
4. fázis: Kiértesítés és utalási lista
A kiértesítéssel az ösztöndíjakért felelős referens foglalkozik, de emellett ő
felel azért is, hogy az utalási listák idejében elkészüljenek. Minden hónapban
megvan az adott határidő, amikorra az
elkészült listáknak már aláírva meg kell
érkezniük a HPO (Hallgatói Pénzügyek
Osztálya) részére, így az ülés utáni legfontosabb feladat ezeket elkészíteni.
A határidő meglepően korainak tűnik egy
kívülálló szemszögéből (pl. a novemberi
kifizetések tekintetében október 20. napja
volt a beküldés ideje), de a HPO munkatársainak is időbe telik feldolgozni a listákat. Az is lényeges, hogy a listák aláírására is időt kell hagyni, így a beküldés előtt
4-5 munkanappal már kész kell legyenek.
Maga a listakészítés egy összetett feladat,
hiszen ha nem megfelelő benne akárcsak
egyetlen kód (pl. egy Neptun-kód vagy
egy képzési kód), akkor nem adható le,
ezért fontos körültekintően eljárni és ellenőrizni. Emellett vannak megújulások,
így fontos folyamatosan tisztában lenni a
változásokkal – ebben a félévben például
már vadonatúj listalapokkal kell dolgozni,
melyek csak részben hasonlítanak a korábban használtakhoz. Amennyiben a listákkal minden rendben van, megtörténhet
a hallgatók kiértesítése is, mely technikai
okokból most kettős: egyrészről megtörténik a státuszváltozás a Neptunban, másrészről emailben megérkezik hozzájuk a
KÖB határozata.
Mindez a folyamat magyarázhatja számotokra, hogy miért is van olyan hamar
az adott hónapokban a kérvény leadási
határidő: miután az adott kérvényt leadjátok, elbírálásra kerül, akkor még szükséges egy ülést tartani, melyen a felelős
Bizottság határozatot hozhat róla és ezután jöhet csak az utalási lista elkészítése,
innentől kezdve pedig még több hét, mire
hozzátok elér az ösztöndíj.
Köszönöm, hogy ismét elolvastad a leírtakat és remélem hasznodra volt! Amen�nyiben kérdésed van, fordulj hozzám
nyugodtan e-mailben vagy személyesen
a fogadóórámban!
Dohány-Juhos Nikolett
Ösztöndíjakért felelős referens
osztondij@ttkhok.elte.hu
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MÓDOSÍTÁSOK A LÁTHATÁRON
ALAPSZABÁLY (FŐNÉV)
Működési rend, amely leírja egy egyesület, szervezet, párt célját, vezetőségét, tevékenységi területét, illetve meghatározza a tagok jogait
és kötelességeit, valamint a közösségen belüli döntéshozatal módját.
– https://wikiszotar.hu –
A TTK HÖK Alapszabálya megfelel a
fenti definíciónak. Egy igen vaskos kötet
része, az ELTE Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának X. fejezete, megtalálható mind az ELTE, mind az ELTE
HÖK honlapján. Az egész dokumentum
erősen hajaz a Magyarországon elfogadott jogszabályok formai követelményeire. Nem csoda, hiszen a 2015-ben történt gigászi módosításokban segédkezett
Pozsár-Szentmiklósy Zoltán, egyetemi
adjunktus, alkotmányjogász. A tanár úr az
elvek és döntésmechanizmusok meghatározásában is sokat segített a Hallgatói
Önkormányzat akkori vezetőinek, nem
beszélve a szövegezésről.
Most a kari HÖK alapszabályát nézzük
tüzetesen végig. Ennek oka, hogy a Küldöttgyűlés november 14-én szándékozik
módosítani azt. Mivel a kari hallgatók
egyértelműen tagjai a szervezetnek, alapvető elvárás, hogy ezzel foglalkozzunk.
Fontos, hogy mindenki betekintést nyerhessen a javaslatokba és kifejthesse véleményét. Erre a Küldöttgyűlés ülésén minden TTK-s hallgatónak van személyesen
lehetősége, de természetesen írásban is a
képviselőknek, a tisztségviselőknek, az elnöknek.
Az alapszabályunk egy Preambulummal
nyit, ennek célja, hogy megmagyarázza
miért van a szabályzatra szükség és miket
kell figyelembe venni megalkotásakor, így
hivatkozik a felsőoktatási törvényre és az
Egyetemi szabályzatokra.
A következőkben hét különbőző résszel
találkozunk, az egyes részekben paragrafusokkal, azokban bekezdésekkel, ezeken
belül pontokkal. Egy hivatkozás például
így fest, az I. rész 1.§ (6) bekezdése alapján: „a Tétékás Nyúz az Önkormányzat
lapja”. Az első rész ehhez hasonló ügyekkel foglalkozik: megnevezi a szervezetet,
hogy milyen neveket használhat hivatalosan; megadja annak címét; meghatározza
a tagokat és jogaik gyakorlásának módját.
A 2.§ és 3.§ értelmében mindenki, aki tanulmányokat folytat a TTK-n, az a szervezet tagja, ők érdekeiket az általuk megválasztott képviselőkön keresztül tudják
érvényesíteni.

6.

A második rész az Értelmező rendelkezések.
Nem kell sokat magyarázni, ez a rész definiálja a későbbiekben használt fogalmakat. Erre
azért van szükség, mert például az egyszerű
többséget többféleképpen is meg lehet határozni. Jelen esetben „a jelenlévő szavazásra
jogosultak szavazatainak több, mint fele egybehangzó” (II. rész 5.§ (2) d)) ugyanakkor, ha
a ‘jelenlévő’ szót kihúzzuk, szintén egyszerű
többségről beszélhetünk. Ez a forma igen
erős fék lehet egy demokratikus működésben.
Hiszen, ha az ülés még éppen határozatképes,
szinte csak egyhangúlag fogadhat el valamit.
A mostani rendelkezésben megvan az a veszély, hogy úgy alakul egy döntés, ahogy az
nem a teljes hallgatóságnak kedvez. Például,
ha egy küldöttgyűlési ülésen nem tud részt
venni minden szakterület képviselője és a
végére csak két szakterület marad jelen ellentétes érdekkel, akkor a nagyobb nyer. Holott
akár egy másik szakterületben a kissebségben
lévők szövetségesre találhattak volna. Ehhez
hasonló elvi vitákba lehet belemenni egy
alapszabály megalkotásánál.
A küldetések sora
A harmadik résznél a tagok, a hallgatók számára legkardinálisabb pontokhoz érkezünk:
Az Önkormányzat feladat- és hatásköre.
Mégis egy rövid szakaszról beszélhetünk.
Ennek kettő oka van. Az egyik, hogy a különböző szabályzatok már előre deklarálják
a Hallgatói Önkormányzatok feladatait,
ez le is van hivatkozva. Persze nem részletesen, ha ez történne, hosszú sorokon
keresztül fel lennének sorolva különféle
szabályzatok paragrafusai. Ehelyett ezeket
az aktív tagok egymás közt megvitatják és
természetesen a TTK HÖK honlapján elérhetőek. A másik ok, hogy a feladatokat
érdemes minél nagyobb vonalakban vázolni, hogy ezekbe a keretekbe minél több
minden beleilleszthető legyen. Így elérhető,
hogy a hallgatói igényeknek megfelelően
lehessen alakítani, bővíteni a feladatköröket. Semmi nem zárja ki, hogy egy hallgatói kezdeményezés mögé beálljon a TTK
HÖK. Vannak azonban feltételek, hiszen
lehet olyan igény – mint például, hogy
legyen nyilvános a folyosón elhelyezett

mikró az otthonról hozott ételek melegítésére –, ami az ÁNTSZ irányelvei miatt nem
megvalósítható. Ugyanakkor az irodákban
lévő mikrókat bárki használhatja, ennek
egy feltétele van: legyen nyitva az iroda.
Fejétől bűzlik a hal
A következő, a negyedik szakasz a működést szabályozza. Hogyan épül fel,
milyen alappilléreken áll, ezeknek mi a
feladata, és természetesen, hogy hogyan
lehet az egészet működtetni. Ez a szabályzat legtestesebb része.
Első ízben a szakok kérdésével foglalkozik.
Követi az alapszakok tekintetében meghirdetett képzéseket, így tagolja az Önkormányzat
tagjait szakterületekre, avagy választási és
érdekképviseleti körzetekre. Alapszakokon
kívül más képzések is indulnak Karunkon,
ez ugyebár elég nyilvánvaló. A mesterszakok beosztása az alapján történik, hogy az
adott képzést melyik Intézet gondozza. Ez a
besorolás logikailag akár úgy is levezethető
lenne, hogy a szakterületek (körzetek) a Kar
intézeti felépítését követik. Viszont így kettő
kivétel is van, Környezettudományi Intézet
nincs, viszont szakterület igen, és ugyanígy
Tanárszakos Intézet sincs, de szakterület
igen. Az első megközelítésben is van kivétel,
a tanárszak mindig az marad, de ez szép a
szabályzatokban. A végén a Tudománykommunikáció szakot osztja be a rendszerbe, ezt
a Kar sem sorolja Intézet alá, a dékán a feje.

A Választási Bizottság feladata egyszerűen összefoglalható, lebonyolítják a
képviselőválasztást; tagjait a Küldöttgyűlés választja.
Az Ellenőrző Bizottság azt vizsgálja folyamatosan, hogy az Önkormányzat tényleg a
szabályzatoknak megfelelően működik-e.
Kicsit visszás az a helyzet, hogy a Küldöttgyűlés választja, és a beszámolóját
is az fogadja el; ezen probléma feloldása
még a jövő zenéje.
A Választmány két Küldöttgyűlés között
dönt nagyobb horderejű ügyekről, amiket egy-egy tisztségviselő nem tud saját
hatáskörben megoldani. Tagjait – szakterületenként egy-egy főt – a Küldöttgyűlés választja.
A Küldöttgyűlés a legfőbb döntéshozó
szerv. Már volt róla szó, hogy a képviselők és az elnök alkotják. Kizárólagos
jogkörökkel rendelkezik, ami azt jelenti,
hogy bizonyos ügyeket nem delegálhat
le választmányi hatáskörbe. Például az
előfordulhat, hogy egy HKR módosítás
támogatásáról csak a Választmány tárgyal és dönt. Ettől függetlenül véleményezésre megkapja a teljes Küldöttgyűlés. Az viszont nem történhet meg, hogy
az Önkormányzat éves költségvetését az
elnök egyedül vagy a Választmány hagyja jóvá.

Kis kitérőben jegyezném meg, hogy borzasztó, ami ezen a téren zajlik. Szomorú
látni, hogy kiveszett a társadalomból az
önkormányzatiságra való hajlandóság.
Lehet a rendszert átláthatatlannak és
korruptnak nevezni, viszont előtte muszáj tájékozódni. Ez az Alapszabály is
tele van demokratikus fékkel és jogokkal, amikkel az adott elégedetlen hallgatónak csak élnie kellene. Tény, hogy utána kell olvasni és értelmezni. Ám lássuk
be, az elnök visszahívása is megadatott a
hallgatóknak.

A tisztségviselőknek minden rendes küldöttgyűlési ülésre kötelességük írásban
beszámolni, a beszámoló elfogadásáról
pedig a képviselők döntenek, ezzel ellenőrzik az operatív munkák ellátását.
Ha nincs elfogadva a beszámoló, akkor a
következő utaláskor (vagyis az adott hónapra) nem jár ösztöndíj, és ha a következő beszámoló sem kerül elfogadásra,
akkor az elnök kötelessége indítványozni
a tisztségviselő visszahívását. Természetesen ettől függetlenül is lehet a tisztségviselői visszahívást kezdeményezni.

Tisztségviselőkről

A delegáltak fontossága

Már esett szó róluk, részletesen a működés szakaszban találkozunk velük is. A
választásuk menete viszonylag egyszerű:
Pályázatot kell írni, leadni a határidőig és
megjelenni a megválasztó testület ülésén.
Így tényleg egyszerű. Mennyi munka van
mögötte?
Az elnök vagy a Küldöttgyűlés konstatálja, hogy valamilyen működést nem tud
megfelelően ellátni, ezért erre a feladatkörre kiír egy pályázatot, ezt pedig minél
több helyen próbálja kommunikálni. A pályázatnak általában formai követelményeket nem határoznak meg, csak meg kell
győzni őket, hogy a jelentkező alkalmas a

A példából az is kiderül, hogy a képviselők
feladata a kari HÖK véleményét kialakítani.
Nyilván ez akkor tud a leghatékonyabban
és -reprezentatívabban működni, ha részt
vesznek a hallgatói mindennapokban, beszélgetnek társaikkal az órákon, a folyosókon. A Küldöttgyűlésen kötelezően meg kell
jelenniük, ha elmulasztják ezt a kötelességüket, az a mandátumuk megszűnésével jár.
A részvétel azért is fontos, mert az ülés csak
akkor határozatképes, ha képviselők legalább fele jelen van. Másrészt folyamatos
távolmaradással obstruálható akár a teljes
Önkormányzat működése, legalábbis ideig-óráig. Bár ez a közvetlen szavazásoktól
való távolmaradással is elérhető.

feladat ellátására. A kiírásban a feladatok
szerepelnek és az érte maximálisan adható
ösztöndíj mértéke. A határidő mindig az
ülés előtti 72. óra, és a pályázati felületet
is kommunikálják; ez is mindig ugyanaz.
A megválasztáshoz kétharmados többség
kell. Ha azt nem éri el a pályázó, van lehetősége eldönteni, hogy indul-e a következő körben, ahol szintén kétharmad kell.
A harmadik és egyben utolsó körben pedig elég az egyszerű többség. Minden kör
között a pályázat bemutatása kerül sorra,
vagy további érvek az alkalmasság mellett,
a képviselőknek pedig (vagy bárkinek, aki
jelen van az ülésen) lehetősége nyílik kérdezni a jelölttől.

A TTK HÖK részt vesz a kari testületek
munkájában, mivel a Nemzeti Felsőoktatási törvény előírja, hogy a testületek
25%-ának hallgatókból kell állnia. Többek között a különböző kari testületek
munkájában részt vevő hallgatókat hívjuk
delegáltaknak. Bárki lehet delegált, akit a
Küldöttgyűlés megválaszt az adott feladatra; fontos azonban megjegyezni, hogy
mivel kari testületekről van szó, a hallgatói delegálásokat a Kari Tanácsnak is jóvá
kell hagynia. Kijelenthetjük, hogy ez a
feladat az egyik legfontosabb az Önkormányzat életében. Elengedhetetlen, hogy
megfelelően képviseltessük magukat, mert
a különböző testületek szokták tárgyalni a
szakos tanerveket, a hallgatókra vonatkozó szabályzatokat, ösztöndíjkiírásokat stb.
Ha nem veszünk részt ezen testületek
munkájában, könnyen előfordulhatna,
hogy nem emelnek szót a kedvezőtlen változtatások ellen, ezáltal sérülne a hallgatók
érdeke. Persze a hallgatók részvételével is
előfordulhat számukra kedvezőtlen döntés,
de legalább adott a lehetőség, hogy tegyenek ellene.
A TTK HÖK-nek régi, nem titkolt szándéka, hogy minél legitimizáltabb képviseletet hozzon létre. Ennek érdekében vezette
be a közvetlen elnökválasztást. Így a hallgatókat úgymond csak egy lépcső választja
el például a dékán, de a rektor választásától is, hiszen a TTK HÖK elnöke mind a
Kari Tanácsnak, mind a Szenátusnak tagja.
Ennek mintáján felmerült az a módosítási javaslat, hogy a szakterületi koordinátorokat – akik az említett „körzetek”
életét és képviseletét koordinálják – is
közvetlenül a hallgatók válasszák.
Minden észrevétel és vélemény fontos!
Keressetek minket a Facebook oldalon
vagy az ott felsorolt e-mail címeken!
Kovács Fanni
komm@ttkhok.elte.hu

Tagok, képviselők, tisztségviselők
Alapvetően háromféle személyt tudunk
megkülönböztetni a TTK HÖK-ben. Vannak a tagok, ők a hallgatók, közülük kerülnek ki a képviselők az előbb említett
szakterületi besorolást felhasználva. A
képviselőket a hallgatók választják, ők
adják a Küldöttgyűlés gerincét, a szavazati jogú tagokat. A képviselők választják
a tisztségviselőket, ők az operatív feladatok ellátásáért felelnek. Természetesen
van lehetőség átfedésekre, aki képviselő,
lehet tisztségviselő is, de két tisztséget
egyszerre senki nem láthat el. Van egy kakukktojás, az elnök. Hiszen őt a hallgatók
választják, tisztségviselő, és szavazattal
rendelkezik a Küldöttgyűlésen.
HÖKösök testületei
Jönnek a döntéshozó testületek, a TTK
HÖK bizottságai. Ezek a Küldöttgyűlés,
a Választmány, az Ellenőrző Bizottság és
a Választási Bizottság.
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Ellenőrző bizottsági tag (38-46. §)
•
Gazdasági referens
•
Mentorkoordinátor

Ha érdekel ez(ek közül egy), vagy bármely másik tisztség,
keresd meg az Önkormányzat elnökét vagy tisztségviselőink egyikét valamely elérhetőségükön.
A pályázati kiírások a következő oldalon olvashatóak.
Az Ellenőrző Bizottság feladatait az Alapszabály 38-46.§a szabályozza.
A következő Küldöttgyűlés, ahol a tisztségviselő választás
lehetséges, előreláthatólag november 14-én (kedden) 18
órakor lesz, így a leadási határidő november 11. (szombat) 18 óra.
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS MENTORKOORDINÁTORI TISZTSÉGRE

PÁLYÁZATI KIÍRÁS GAZDASÁGI REFERENS TISZTSÉGRE

Az ELTE TTK HÖK Alapszabályának 68. §
(1) bekezdése alapján pályázatot mentorkoordinátori tisztségre.
A mentorkoordinátori feladatköre:
•
az Önkormányzat mentorrendszeréért
felelős;
•
együttműködés és folyamatos kapcsolattartás TTK HÖK tisztségviselőivel;
•
hallgatók tájékoztatása, legalább heti
1 fogadóóra tartása, elektronikus kapcsolattartás;
•
mentorhétvége, mentortábor megszervezése, programjának összerakása és
lebonyolításáért;
•
felelős a mentorok és szakos mentorfelelősők munkájáért;
•
felelős a mentorkoncepcióban foglaltakért;
•
együttműködik a seniorkoordinátorral.
A feladatokat a TTK HÖK Alapszabályának tisztségviselőkre vonatkozó általános
rendelkezéseinek, valamint a Hallgatói Önkormányzat alapelveinek figyelembe vételével kell ellátnia.
A tisztségviselői ösztöndíj a TTK HÖK
Alapszabályának 75. § (3) bekezdése alapján legfeljebb a hallgatói normatíva 20
százaléka. A Küldöttgyűlés határozatával
ettől alacsonyabb ösztöndíjat is állapíthat
meg.
TTK HÖK Alapszabály 69. § (3): „A Küldöttgyűlés csak olyan személy pályázatát
tárgyalhatja, aki a tisztségviselői poszt betöltését tárgyaló ülés hivatalos meghívójában szereplő kezdeti időpont előtt 72 – alakuló küldöttgyűlési ülés esetén 96 – órával
benyújtotta pályázatát az adott tisztségre
és azt a képviselőknek elektronikusan eljuttatta. Különösen indokolt esetben a testület ettől a rendelkezéstől kétharmados
többséggel eltekinthet.”
Horváth Luca
elnök

Az ELTE TTK HÖK Alapszabályának 68.
§ (1) bekezdése alapján pályázatot ír ki gazdasági és adminisztrációs ügyekért felelős
referensi tisztségre.
A gazdasági és adminisztrációs ügyekért felelős referens feladatköre:
•
az Önkormányzat gazdasági ügyeinek
intézése;
•
együttműködés és folyamatos kapcsolattartás TTK HÖK tisztségviselőivel;
•
hallgatók tájékoztatása, legalább heti
1 fogadóóra tartása, elektronikus kapcsolattartás;
•
ELTE HÖK Gazdasági Bizottságában
ELTE TTK HÖK tagjainak érdekképviselete;
•
minden negyedévben gazdasági beszámoló készítése hallgatók számára;
•
beszerzések ellátása;
•
iktatás;
•
parkoló ügyek intézése.
A feladatokat a TTK HÖK Alapszabályának tisztségviselőkre vonatkozó általános
rendelkezéseinek, valamint a Hallgatói Önkormányzat alapelveinek figyelembe vételével kell ellátnia.
A tisztségviselői ösztöndíj a TTK HÖK
Alapszabályának 75. § (3) bekezdése alapján
legfeljebb a hallgatói normatíva 30 százaléka. A Küldöttgyűlés határozatával ettől alacsonyabb ösztöndíjat is állapíthat meg.
TTK HÖK Alapszabály 69. § (3): „A Küldöttgyűlés csak olyan személy pályázatát tárgyalhatja, aki a tisztségviselői poszt betöltését tárgyaló ülés hivatalos meghívójában szereplő
kezdeti időpont előtt 72 – alakuló küldöttgyűlési ülés esetén 96 – órával benyújtotta pályázatát az adott tisztségre és azt a képviselőknek
elektronikusan eljuttatta. Különösen indokolt
esetben a testület ettől a rendelkezéstől kétharmados többséggel eltekinthet.”
Horváth Luca
elnök

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG
„Az Ellenőrző Bizottság feladat- és hatásköre
38. §
(1) Az Ellenőrző Bizottság a Küldöttgyűlés
felhatalmazása alapján az Önkormányzat
munkájának ellenőrzésért felel.
(2) Az Ellenőrző Bizottság feladata
a) a Küldöttgyűlés és a Választmány ülésein
folyamatosan ellenőrizni a jelenlevő mandátumok számát és ez által a határozatképességet;
b) ellenőrizni az Önkormányzat döntéshozó
testületeinek, tisztségviselőinek és az Önkormányzatban feladatokat ellátó személyek
tevékenységének és működésének a jogszabályoknak, az egyetemi szabályzatoknak, valamint az Alapszabálynak való megfelelését;
c) ellátni a tisztségviselőkkel kapcsolatban
felmerült összeférhetetlenségi indítványok
vizsgálatát;
(3) Az Ellenőrző Bizottság feladatai ellátása
során az Önkormányzat feladat- és hatásköréhez kapcsolódó történéseket ellenőrzi, ezek
alapján, amennyiben szükségesnek ítéli, személyi felelősséget, valamint szükséges intézkedéseket állapíthat meg.
39. §
(1) Az Ellenőrző Bizottság ellenőrzést folytat
le minden olyan esetben, amelyben ezt az alábbiak valamelyike szerint kezdeményezték:
a) az Egyetem bármely polgárának pontos
tárgymegjelöléssel, írásban történő kérésével;
b) az Egyetem bármely polgárának írásban
történő olyan észrevételével, amelynek kivizsgálását az Ellenőrző Bizottság indokoltnak találja.
(2) Az Ellenőrző Bizottság kötelességei:
a) figyelemmel kísérni a Küldöttgyűlés munkáját;
b) figyelemmel kísérni a Választmány munkáját;
c) a felkérés vagy megbízás alapján kezdeményezett vizsgálatokat lefolytatni;
d) észrevétel vagy felkérés esetén kérésre a bejelentő, vagy felkérő anonimitását biztosítani;
e) a vizsgálatok alapján úgynevezett ellenőrzési jelentést írni, mely tartalmazza a
tényállást, az ellenőrzés eredményét képező
megállapításokat, s amennyiben szükséges,
személyi felelősséget állapít meg, illetve a
felelősként megjelölt személyt vagy személyeket kötelezi a szükségesnek látott intézkedések végrehajtására;
f) ellenőrizni, hogy az ellenőrzési jelentés
alapján a szükséges intézkedéseket a felelősként megjelölt személy vagy személyek
végrehajtsák.”
– részlet az Alapszabályból –
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H A LLGATÓ I KÖZ É L E T

MAFIHE

Pesztránszki Márton: PR-felelős

BEMUTATKOZIK A MAGYAR FIZIKUSHALLGATÓK EGYESÜLETE
Az ELTE-n viszonylag kevés a diákszervezet egy 21. századi egyetemhez
képest, de a Magyar Fizikushallgatók Egyesülete szeretne üde színfolt lenni
ezen a palettán. Új elnökséget választottunk a félév elején, és az őszi szünet
porát lerázva szeretnénk bemutatkozni Nektek.
A MaFiHE egy közhasznú egyesület, amely
1988-ban alakult a kor felsőoktatási légkörét
épp meglovagolva. Az azóta eltelt lassan 30
évben sokat változott a világ, de szerencsére az egyesület nem szűnt meg működni, a
mai napig töretlenül küzd, hogy a felsőfokú
fizikusképzés színvonalát és a nemzetközi kapcsolatokat ápolja, egyetemi hallgató
tagjai számára minél jobb szolgáltatásokat
nyújtson.
De kik is vagyunk pontosan?
Somogyfoki Réka: elnök
Kedves Hallgatók!
Köszönöm a bemutatkozási lehetőséget.
Azért is fontos ez számomra, mert most kapcsolódtam be igazán a MaFiHE tevékenységébe: idén ősszel ugyanis megválasztottak
az ELTE Helyi Bizottság elnökének. A hallgatói élet mellett fontosak számomra a saját
tanulmányaim is, amelyekkel jól haladok
másodévesként elméleti fizika szakirányon.
Szabadidőmben néptáncolok, koncertekre
járok vagy a családommal vagyok. Keressetek bátran!
Azt szeretem a legjobban a MaFiHE-ben,
hogy közösséggé formál, kapcsolatot teremt évfolyamok, sőt városok és intézmények között. Ja, és van forró tea. *.*
A kedvenc fizikusom Tesla, mert hihetetlenül őrült volt, és szerelmes volt egy galambba.
A kedvenc MaFiHE-s eseményem elnökként természetesen mindig az épp soron
következő elnökségi ülés.
Farkas Lili: titkár
Sziasztok!
Fizika BSc-s hallgató vagyok, most kezdtem a második évemet. Nem ismeretlen
számomra a MaFiHE EHB, ugyanis tavaly,
gólyaként, szintén én töltöttem be a titkári
pozíciót. Jelenleg meteorológia szakirányon tanulok, próbálok ügyesen haladni a
dolgaimmal, megtanulni angolul, és a rendelkezésetekre állni, ha kérdésetek van.
Mit szeretek legjobban a MaFiHE-ben? Az
összetartást, irodai jó hangulatot, kölcsönös
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segítségnyújtást, barátságok és szerelmek
születését, na meg persze a sok mosogatást
a többiek után.
A kedvenc fizikusom Joule, mert iszonyat
elvetemült, hogy még a saját nászútján is a
fizikával foglalkozott: egy vízesés tetején
és alján próbált hőmérsékletet mérni egy
állítólag 100+ méteres hőmérővel, hogy
bizonyítékot találjon a munka és a hő kapcsolatára. A sztori szerint a felesége addig
a kocsiban várt rá.
A kedvenc MaFiHE-s eseményem A Tea
és Kex, mert mindig érdekes az órákon
kívül is találkozni az adott tanárral, arról
nem is beszélve, milyen más utána hallgatni az előadásait, hogy jobban ismerjük
a magánéletét.
Dobos Csenge: általános elnökségi tag
Sziasztok!
Fizika Bsc-s gólya vagyok. Azért szerettem
volna csatlakozni a MaFiHE-hez és általános elnökségi tagként segíteni a munkáját,
mert nagyon szimpatikus volt ez a közösség, illetve tetszettek a programok, amik a
MaFiHE rendezésében kerülnek megrendezésre, és szerettem volna segíteni ezek szervezésében, lebonyolításában.
Szabadidőmben olvasok, rajzolok, festek. Nagyon élvezek mindenféle kreatív
alkotómunkát. Egyelőre még én is ismerkedem a MaFiHE-vel, de ha bármi kérdésetek van forduljatok hozzám bátran!
Ha tudok segítek, ha nem, akkor kerítek
valakit, aki tud. ;)
Azt szeretem a legjobban a MaFiHE-ben,
hogy lelkesek és motiváltak a tagok, jó hangulatúak a programok.
A kedvenc fizikusom Feynman, mert játékos, jó humorú ember volt, aki hozzám hasonlóan nem csak a természettudományok,
de a képzőművészet iránt is érdeklődött.
A kedvenc MaFiHE-s eseményem a deriválóbajnokság volt eddig. Gólyaként még
nem sok MaFiHE-s programon volt alkalmam részt venni. Az eddigiek közül azért
ez a kedvencem, mert igazán jó hangulatú
esemény, ahol sok új embert lehet megismerni akár más egyetemekről is.

Sziasztok!
Másodéves fizika BSc-s hallgató vagyok.
Idén másodjára vállalok szerepet a MaFiHE EHB-ban.
Az én feladatom, hogy az aktuális programjainkat ismertessem veletek és ellássalak
benneteket fizikusokhoz méltó pólókkal.
Azért vállaltam ezt a tisztséget, mert szeretem a helyi fizikás közösségünket, és jól
esik, hogy értéket tudok hozzátenni. Fizika
szakon belül a biofizika érdekel, így erre szakosodtam. Szabadidőmet hozzám közel álló
emberekkel szeretem eltölteni, velük jókat
szoktam beszélgetni, vitatkozni; szeretek
moziba, könyvesboltba járni, zenét hallgatni.
A MaFiHE-ben az irodát és a közösséget
szeretem a legjobban.
Nincs kimondottan kedvenc fizikusom, a hazai
feltalálóinkat tudom leginkább közel érezni
magamhoz – hiszen ott élek és tanulok, ahol
annak idején ők –, így például Neumann Jánost, aki korszakalkotó dolgokat alkotott számos területen, és még tudóstársai is a következő módon jellemezték: „A legtöbb tudós azt
fedez fel, amit tud, Neumann azt, amit akar”.
A kedvenc MaFiHE-s eseményem a Tea és
Kex, mert itt az oktatóink emberi oldalát is
megismerjük.
Máthé Marcell: FÓKA-koordinátor:
Sziasztok!
Harmadéves fizikushallgató vagyok. Hos�szú ideje szeretnék fizikus lenni, emiatt sok
időt fordítok a tanulásra. Persze, amikor a
szabadidőm engedi, szívesen sportolok (kosárlabdázok, futok, thai boxolok), valamint
szeretek számítógépes játékokkal játszani.
Azért lettem FÓKA-koordinátor, mert amikor gólya voltam, nekem is nagyon sokat segített a FÓKA [Fizika Oktatás az Alapoktól],
és amikor ez a tisztség megüresedett, úgy
éreztem, én is szeretnék segíteni másokon.
Mit szeretek a legjobban a MaFiHE-ben?
Szerintem az egyetemen nagyon fontos,
hogy ne csak mint hallgatók legyünk részesei az egyetemi életnek, hanem egy közösséghez is tartozzunk azon belül. A MaFiHE-ben mindig jó a légkör, gondolok itt a
közös teázásokra vagy a közös tanulásokra.
A kedvenc fizikusom Faraday, mivel csupán
kísérletekkel, különösebb matektudás nélkül,
csakis a megfigyelésekre alapozva nagyon
alapos és pontos összefüggéséket tudott feljegyezni az elektromágnesség területeén.
A kedvenc MaFiHE-s eseményem nekem is
a Tea és Kex, nagyon hasznos és élménydús
programnak gondolom, és még sosem bán-

tam meg, hogy elmentem rá; mindig jó hallani az oktatók sztorijait és vicces történeteit,
amik nagyon inspirálóak tudnak lenni.
Meleg András: programfelelős
Tavaly gólyaként hagytam, hogy beszippantson az ELTE közösségi szelleme, és több
diákszervezetben is elkezdtem aktív szerepet vállalni. Remélem, a fizikusoknak szóló
programok szervezése egy kiváló út lesz ahhoz, hogy bebizonyítsam, elsősorban fizikus
vagyok, és csak utána minden más.
Szeretek sportolni, amatőr szinten triatlonozni, vagy éppen filmeket nézni (film >
sorozat). Másokért dolgozni, küzdeni sokkal
jobban tudok, mint magamért. Éppen ezért
nem meglepetés, hogy szeretek szervezni,
legyen az haveri sörözés, házibuli vagy egy
rögtönzött forradalom.
Azt szeretem a legjobban a MaFiHE-ben,
hogy úgy érzem, folyton okosabb emberek vesznek körül, mégis befogadnak, és a
csapat részének tekintenek. Szeretem látni,
hogy van hova tartani.
A kedvenc fizikusom Arkhimédész, mert
nem igazán fizikus volt, de messze megelőzte korát. Hozzá kötődik az első fizikás
sikerélményem is, amikor hetedikben egy
órai kísérletezésre készülve véletlenül felfedeztem a törvényét; emlékszem, hogy anno
teljesen bezsongtam tőle.
A kedvenc MaFiHE-s eseményem a Sqü, és
hozzá az éjszakai túra. Fizikus esküt csak
egyszer tehetünk, és szerintem az is epikus, hogy éjszaka túrázunk, mint a „fizikus
hadsereg”, hegynek föl, völgynek le, dalolva – meg egyebek –; egy emberöltőnyi hagyomány egyesül ilyenkor abba az egyetlen
estébe.
MaFiHE iroda
Ha tettél valaha egy kört az Északi épület
második emeletén, fel kellett, hogy tűnjön
a 2.106-os terem ajtaja, legalább a sok színes plakát miatt. Ide bármikor betérhetsz,
ha nyomtatásra, mikrózásra vagy társaságra
van szükséged (ez főleg a fizikusoknak szól,
de nem dobtunk még ki senkit, és a panaszkönyvet is jól látható helyre tettük).
A mikrózás ingyenes, a nyomtatás 10 Ft/oldal (MaFiHE tagoknak 8 Ft/oldal). További hasznosságok az irodával kapcsolatban,
hogy kölcsönvehetsz egy jó kis Bronstejnt,
ha elfelejtettél hozni a ZH-ra, evőeszközöket, ha az maradt otthon, használhatod a
számítógépet, ihatsz egy jó teát vagy válogathatsz jobbnál jobb pólóink és ajándéktárgyaink között (a súlyosan alulértékelt

gravírozott MaFiHE feliratos laposüvegből
még neked is jut!).
MaFiHE tagság

•
•

Karácsonyi meglepetésprogram: hát ez
ugyebár meglepetésprogram lesz…
Integrálóbajnokság: Meglepően nagy
sikert aratott a vadiúj deriválóbajnokságunk. A néha kaotikus szervezés ellenére úgy láttuk, sokan élveztétek, ezért
decemberben elhozzuk nektek a lvl 2-es
verziót, és deriválás helyett integrálni
fogunk.
Országos Előadói Verseny (tavasz): a
TTK-ra nem feltétlenül jellemző, hogy
szeretne minél gyorsabban minél jobb
előadói technikát akasztani az emberre,
éppen erre jött létre az országos előadói

Az évi 1000 Ft-os tagdíj ellenében számíthatsz nyomtatási kedvezményre, nagyobb
esélyre, hogy bejuss az ICPS-re (International Conference of Phyisics Students; lásd:
internet), kedvezményre a minden évben
megrendezett CERN kiránduláshoz és egy
nagy-nagy adag szeretetre, hiszen ez olyan
hozzájárulás, amit a nektek szervezett programokba forgatunk vissza.

•

Az alábbi programokra számíthattok tőlünk
mindenképp:
•
TDK hét (november 13-16.): kiváló
példája annak, milyen szakmai eseményeket szervezünk. A tudományos
teljesítmény az ELTE elismertségének
zászlóshajója, és a TTK ebben hatalmas
szerepet játszik. Mint minden évben,
idén is várunk titeket a hagyományos
TDK hetünkkel, ahol a szak oktatói
bemutatják majd nektek azokat a témáikat, kutatásaikat, ahova jelentkezhettek
melléjük TDK-zni, vagy szakdolgozatot írni. Reméljük, a hét után tisztábban
láthatjátok majd az esetleges kutatási
lehetőségeiteket. Időpont és helyszín:
minden nap 18-21 óra között, az 1.71‑es
Pócza Jenő teremben.
•
Tea és Kex (november 22): a Tea és Kex
során nem pont a zh-kon és a tanuláson
van a hangsúly, hanem, hogy egy kicsit
jobban megismerjük egy-egy oktatót.
•
IX. Fizikus foci: sajnos a rossz időjárás miatt ez az október 23-ra tervezett
epikus sportfesztivál elmaradt, de nem
fogjuk hagyni, hogy némi elvetemült
rossz időjárás gátat szabjon a legnagyobb bombagóloknak. Figyeljétek a
FB-ot és gyertek el szurkolni/játszani –
bomba jó lesz.

verseny. Itt megpróbálhatod előadni
bármilyen szívednek kedves, tudománnyal kapcsolatos témád, és a bölcs
és pártatlan zsűri szakmai tartalma helyett az előadásmódodat fogja értékelni.
•
Fizikus Téli Iskola: A legjobb vizsgaidőszak utáni afterparty – egy egész
hétvége két külön szakmai témával,
nemzetközi előadókkal.
•
ICPS – az egyetlen: International Conference of Physics Students, a legnagyobb európai fizikus diáktalálkozó.
•
CERN-kirándulás: A MaFiHE minden
évben megrendezi a szokásos, éves
CERN kirándulását is, ez természetesen idén sem lesz másképp. Ráadásul itt
akár más egyetemekről is megismerhettek majd fizikusokat.
•
Fizikus hétvégék: Nem csak az ELTE-n
vannak fizikusok, az ELTE Helyi Bizottságaként pedig az is fontos feladatunk,
hogy az ország többi fizikusát is megismerhessétek, így a jövőben szeretnénk
minél több fizikushétvégét is megszervezni, ahová közös leutazást tervezünk.
Ezek lennénk mi; a tanévben szeretnénk elérni, hogy minél jobban megismerjétek és
megszeressétek a MaFiHE-t és egymást is.
Meleg András
meleg.andras@nyuz.elte.hu
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T UDÓ SÍTÁS

PÁLYÁZATI KIÍRÁS ARCULAT TERVEZÉSRE
AZ ELTE TTK HÖK-NEK

ZÖLDGÖMB FESZTIVÁL
A FENNTARTHATÓ, ZÖLD BOLYGÓÉRT
Október közepén az Akvárium Klubban első ízben került megrendezésre
a Zöldgömb Fesztivál, mely ezer szállal kötődik az ELTE Természettudományi Karához. Volt szó az ökológiai lábnyomtól kezdve a globális erőforrás-háborún át az elektromos autókig mindenről.

A PÁLYÁZAT CÉLJA AZ ELTE TTK HÖK (TOVÁBBIAKBAN ÖNKORMÁNYZAT) ÚJ KOMMUNIKÁCIÓS ARCULATÁNAK (LOGÓJÁNAK)
MEGTERVEZÉSE. A LOGÓ TÖBBEK KÖZÖTT AZ ALÁBBI FELÜLETEKEN KERÜL FELTÜNTETÉSRE:
•
•
•

FACEBOOOK PAGE PROFILKÉP;
TTK HÖK HONLAPRA LEADOTT LÓGÓ;

TTK HÖK HIVATALOS BEADVÁNYAIRA KÉSZÍTETT VÍZJELES KÉP;
•

PR TERMÉKEK (TOLL, PÓLÓ, BÖGRE, KITŰZŐ STB).
ELVÁRÁSOK:

•

AZ ELKÉSZÍTETT LOGÓ SZÍNESBEN ÉS FEKETE FEHÉRBEN ÉS KÜLÖNBÖZŐ MÉRETEKBEN IS (MOLINÓ, TOLL) FELISMERHETŐ LEGYEN VAGY LEGYEN OLYAN VÁLTOZATA, AMI ALKALMAS ERRE. • LEGYEN FEKETE-FEHÉRBEN IS ÉRTELMEZHETŐ.
•

•

VEKTOROS ÉS/VAGY JPG/PNG FORMÁTUMBAN VALÓ ELKÉSZÍTÉS.

AZ ELKÉSZÜLT LOGÓHOZ EGY RÖVID LEÍRÁS, MAGYARÁZAT. A LEÍRÁSBAN LEGYENEK MEGJELÖLVE A SZÍNKÓDOK (ÁTMENETEK JELÖLÉSE NEM SZÜKSÉGES) ÉS A HASZNÁLT BETŰKÉSZLET MEGNEVEZÉSE (ERRE A CÉLRA KÉSZÜLT BETŰKÉSZLET ESETÉBEN MAGA A BETŰKÉSZLET LEGYEN RENDELKEZÉSRE BOCSÁTVA).
•

A LOGÓN SZEREPELJEN AZ ELTE TTK HÖK FELIRAT.
PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA:

•

ÖNKORMÁNYZAT HONLAPJÁN LÉVŐ ŰRLAPON 2017. NOVEMBER 11-IG SZÍNES ÉS FEKETE-FEHÉR FORMÁBAN.
RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK:

•

MINDENKI ÉRVÉNYES PÁLYÁZATOT AD BE, AKI AZ ELTE TTK-N FOLYTAT TANULMÁNYOKAT ÉS NOVEMBER 11- IG TELJESÍTI
A FELTÉTELEKET.

A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA FENNTARTJA MAGÁNAK A JOGOT, HOGY A PÁLYÁZATOT EREDMÉNYTELENNEK NYILVÁNÍTSA. EGY PÁLYÁZÓ MAXIMUM 3 DB TERVET NYÚJTHAT BE.
A PÁLYÁZÓ FELELŐSSÉGET VÁLLAL AZÉRT, HOGY A PÁLYÁZATI ANYAGA SAJÁT MŰVE, AMELLYEL HARMADIK SZEMÉLY SZERZŐI ÉS EGYÉB JOGAIT NEM SÉRTI, TOVÁBBÁ KIJELENTI, HOGY BÁRMILYEN, ESETLEGES JOGSÉRTÉSBŐL ADÓDÓ KÁRÉRT TELJES
KÖRŰ FELELŐSSÉGGEL TARTOZIK. E FELTÉTELEK MEGSÉRTÉSE ESETÉN A PÁLYÁZAT ÉRVÉNYTELEN.
A BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOKAT AZ ÖNKORMÁNYZAT KÜLDÖTTGYŰLÉSE NOVEMBER 14-IG ELBÍRÁLJA.
DÍJAZÁS
•

AZ ELTE TTK HÖK KÜLDÖTTGYŰLÉSE DÖNTÉSE ALAPJÁN.

A PÁLYÁZATOK KEZELÉSE AZ ELTE TTK HÖK ÉS AZ ELTE ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MEGFELELŐEN
TÖRTÉNIK.
BUDAPEST. 2017. OKTÓBER 3.
ELTE TTK HÖK KÜLDÖTTGYŰLÉS
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Ha az ökológiai lábnyom aggasztó növekedése nem lenne elegendő a problémák
leírására, akkor azt megteszi a kifejezetten az éghajlatváltozás által okozott
károk helyreállítására költött súlyos dollármilliók évente növekvő értéke, mely
a gazdaságnak sem tesz jót, nemhogy a
bolygónak.
Vannak azonban reményt keltő változások, 2017-ben 21 ország adatai igazolják
a 20. századi trendek megváltozását: az
adatokból bizonyosságot nyer az a tény,
hogy ezekben az országokban a karbon
kibocsátás csökkenésével párhuzamosan
is tovább nő a gazdaság teljesítménye;
ilyen országok a szomszédban is vannak
Románia és Szlovákia személyében!
További jó hír, hogy a károsanyag-kibocsátás szabályozásával, a lakosság tájékoztatásával és a technológia fejlődésével
az energiahatékonyság is folyamatosan javul, így például a világítástechnikában az
elmúlt évezred végéhez képest a mai LEDes fénytestek már tízszer hatékonyabbak
húsz évvel ezelőtti elődjüknél. Az olyan

A földrajzosok bizonyára jól tudják, mi
az az ökológiai lábnyom, és miért baj, ha
túl nagy az ember ökolábnyoma. Az ökológiai lábnyom egy olyan mutató, mely az
emberiség „Földhasználatát” tartja számon,
különböző részegységekben kategorizálva
azt, mint az energia és termőföld felhasználása, vagy a beépített területek nagysága.
Ez alapján a mutató alapján (is) kijelenthető, hogy az emberiség fordulóponthoz érkezett el, ugyanis napjainkra jócskán túllépte
azt a bizonyos fenntartható, egy Földnyi
értéket, ami a rendelkezésünkre áll.

apró lehetőségek, mint a „car-sharing”,
azaz a telekocsis közlekedés is javítja a
jelenlegi ökoszisztéma fennmaradásának
esélyeit azáltal, hogy kevesebb autóval kevesebb szén-dioxidot bocsátunk ki.
Munkácsy Béla szerint egy 21. századi energiarendszernek intelligensnek és
rugalmasnak kell lennie, amely elérhető
olyan smart rendszerek alkalmazásával,
melyek mindig az éppen aktuális időjárási körülményeknek megfelelő megújuló
energiát használják fel, így például, ha fúj
a szél, akkor a szélturbinákról, ha pedig

facebook.com/zoldgombfesztival

A GYŐZTES PÁLYÁZÓ A LOGÓ TOVÁBBI FELHASZNÁLÁSÁNAK JOGÁT AZ ÖNKORMÁNYZATRA RUHÁZZA ÁT, TOVÁBBÁ A LOGÓ
KÜLÖNBÖZŐ ELEMEIT (SZÍNEK, BETŰTÍPUS) EGYESÉVEL IS, A LOGÓTÓL FÜGGETLENÜL IS FELHASZNÁLJA EGYÉB DESIGN ÉS
PR TECHNIKÁK CÉLJÁBÓL (PL WEBDESIGN).

„Hogy megóvjuk jövőnket, és unokáink
számára is élhető bolygót hagyjunk örökül, változtatnunk kell életmódunkon!” – ez
volt az I. Zöldgömb Fesztivál mottója és
legnagyobb üzenete. A Földgömb Magazin formabontó fesztiválja minden kétséget
kizáróan eleget tett saját mottójának, és ingyenes belépés mellett számos érdekes dologról szó esett.
Az előadók hozzáértéséről és tudásáról mindent elmond, hogy jó páran egyetemünk
neves oktatói; hogy mást ne említsünk,
A Földgömb főszerkesztője az a Nagy Balázs,
aki a Természetföldrajzi Tanszék vezetője, és
akkor Karátson Dávidról, Mari Lászlóról,
Munkácsy Béláról és Sáfián Fanniról még
nem is beszéltünk…
Az előadások két teremben párhuzamosan
folytak, mi a kisteremben Munkácsy Béla,
a Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék adjunktusának Fenntartható Energiarendszer,
avagy a 21. század energiagazdálkodása
című előadásán kezdtük a napot, és rengeteg minden szóba került a kb. húsz perces
előadáson.

akár csak szórt fény is éri a napelemeket,
akkor ezekről működteti a rendszert.
Mivel egy ország energiarendszere nemzetstratégiai és ellátásbiztonsági kérdés is, létfontosságú lehet, hogy helyi erőforrásokra
épüljön és szétszórva, decentralizálva termeljen, valamint a lakossági energiatermelés
is meghatározó szerepet kell, hogy kapjon.
A közlekedésben szinte minden szakértő
szerint az elektromos autóké a jövő, ezért
sem véletlen, hogy ez a téma külön blokkot
is kapott a nagyteremben A jövő autója címmel. Az elektromos autózás kihívásairól,
valamint az önvezető autók robbanásszerű
fejlődéséről, továbbá a Nissan forradalmi ötleteiről is szó volt, mi több, a Nissan
egyet el is hozott a rendezvényre Leaf típusú autóiból.
Jelenleg az elektromos autók felhasználási
lehetőségei még nem teljes körűek, egyelőre akkor érdemes ilyen járművet választani,
ha városi forgalomban, kisebb terhek szállítására szeretnénk használni, ugyanis ha ki
szeretnénk menni a városból, a töltőállomások „kiépítetlensége” igencsak kellemetlen
problémákat okozhat.
A Tesla autók hatótávja az elmúlt időben
375 kilométerről 630-ra nőtt köszönhetően a hatékonyabb akkumulátoroknak és a
fékezési energia teljes visszanyerésének.
A hibrid technológiák is inkább városban
használhatóak, egy Toyota Prius taxizáshoz
például tökéletes. Az elektromos autók elterjedését az önvezetés és a töltőállomások
kiépítése annyira felgyorsíthatja, hogy ezek
már 2030-ra teljesen kiszoríthatják a benzines autókat a piacról.
A Nissan az egyik élharcosa az elektromos
autózásnak, évi 300 000 eladott járműnél
jár a világon, hazánkban 200 felett van ez
a szám. A japán cég az igényeknek megfelelően a világ minden pontjára különböző
technológiákat visz el, így például Brazíliában a cukornád adja az elektromos áramot
az autók működéséhez.
Mivel ez egy fesztivál volt, nem pedig konferencia, ezért a kísérőprogramok is kiemelt
figyelmet kaptak. Ahogy már említettük, a
Nissan hozott egy Leafet az elektromosautó-flottájából, a közönségből pedig egyvalaki tesztvezetésben részesült; de képviseltette magát a WWF és a Magyar Turisztikai
Ügynökség is.
A Zöldgömb Fesztivál egy olyan esemény
volt, amely sok embert megmozgatott és
egy napos októberi szombaton is képes volt
beltéri programra késztetni; reméljük lesz
folytatása!
Szendrei Zoltán
szendrei.zoltan@nyuz.elte.hu
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BE L SZÍNI FEJT ÉS

MIT KEZDJEK MAGAMMAL?
PROGRAMAJÁNLÓ A HÉTRE
Ha esetleg úgy érzed, hogy az őszi szünetben feltöltődtél annyira,
hogy már nem is kell jegyzőkönyveket pótolnod, vagy nem az utolsó
pillanatra hagytad a tanulást, és így nem tudsz mit kezdeni a sok feleslegessé vált időddel, akkor ez a te cikked!
KKlub Moziest

SAMURAI SUDOKU

Feuer Frei lép fel, akik – mint a nevükből is ki lehet találni – egy Rammstein
tribute zenekar. Mivel az együttes Magyarországon csak négyszer lépett fel, és
a legutóbbi „közeli” koncertjük is Prágában volt, így ha te is Rammstein életérzésre vágysz, akkor ajánlom figyelmedbe a srácokat. A belépő 1000 Ft.
Helyszín: KVLT BP (1032 Budapest,
Fényes Adolf utca 28)
Időpont: 2017.11.10. 19:30

A szabályok ugyanazok, mint a rendes sudokuban, annyi a csavar, hogy most nem külön-külön kapjátok meg a feladványt, hanem egyben. A sudoku négy sarkába, illetve közepére kerülő számok beküldése a rejtveny@nyuz.elte.hu címre nyalókát ér!
László Lívia
laszlo.livia@nyuz.elte.hu

MONDOK EGY
Humoros a tanárod? Másokkal is megosztanád, hogyan sziporkázik az óráin?
Küldd be a mondokegy@nyuz.elte.hu-ra a
mondatot, a tanár és a kurzus nevét!

NYEREMÉNYJÁTÉK

A hozzánk legközelebbi esemény a
KKlub rendezte Cinema Night. Itt megnézhetitek a Cowspiracy: The Sustainable secret című filmet, melynek témája a
mezőgazdaság környezetre gyakorolt hatása lesz. A mozi aznap angolul lesz, angol felirattal (ezáltal kicsit felfrissítheted
a nyelvtudásod), de nemcsak felirat, hanem popcorn és tea is lesz.
Helyszín: Lágymányosi Campus, Északi
Tömb 0.79-es terem
Időpont: november 9. 18.30

Beküldési határidő: a megjelenéstől számított következő hét végéig (következő
hét péntek 13.00).
Ezt, kérlek tartsátok tiszteletben!
A nyertes a nyalókáját az Északi Hallgatói Irodában (É 0.75) nyitvatartási időben
veheti át.
Nyertesnek az minősül, aki ebben a dobozban látta a nevét.

HETI NYERTESEINK
Az év természetfotósa kiállítás

Földtudományos forgatag
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Mánfai Bence: Kacsaláb — A madarak viselkedése
kategória, I. díj - 2015

Feuer Frei (Rammstein tribute) /
Adrya / MUD
Ha estére keresel programot, és egy koncertet hallgatnál meg inkább, mint hogy
csak Netflix&chill legyen a terv, akkor a
KVLT BP felé vedd az irányt. Pénteken a

Ha valami lágyabbra vágysz, és érzed
magadban a boogie-t, akkor a Mikában
talán kedvedre lesz az ingyenes electroswing buli. A talpalávalóról Ramses
Hoppa (NL) és LAY DNA (HU) gondoskodik, az este fő vonala – mint ahogy
az esemény címéből ki is találhattad – a
XX. század eleji zenék, illetve a modernebb electro fúziója lesz. A belépés díjtalan, tízkor kezdenek a DJ-k.
Helyszín: Mika Tivadar Mulató (1075,
Budapest, Kazinczy u, 47.)
Időpont: 2017.11.10. 22:00
László Lívia
laszlo.livia@nyuz.elte.hu

Képek forrása: vhegy.com , facebook.com/pg/feuerfreiungarn

Aki szeretne laikusként egy kis bepillantást nyerni abba, hogy a földtudomány
szakosok mégis mivel foglalkoznak,
vagy szeretné bemutatni a családjának,
hogy mivel tölti a napjait, azoknak ajánlom a Földtudományos Forgatagot. Itt
a legkisebbeket geojátszóház várja, a
nagyobbak megismerhetik a különböző intézményeket, ásványkincseket, a
geofizikusok eszközeit, a szénhidrogénkutatás érdekességeit, illetve különböző
előadásokat hallgathatnak meg.
Az eseménynél van belépő: 600 Ft felnőtteknek, 300 Ft diákoknak, nyugdíjasoknak (de 6 éves kor alatt, és 70 év
felett a látogatás ingyenes).
Helyszín: Magyar Természettudományi
Múzeum
Időpont: 2017.11.11-12.

Electroswing party

SZÍNEZŐ, CHILL, RELAX

Továbbra is a természettudományos vonalat követve, ellátogathattok a Magyar
Természettudományi Múzeumba, ahol
megtekinthetitek az év természetfotósa
pályázatra beérkezett alkotásokat.
Helyszín: Magyar Természettudományi
Múzeum
Időpont: 2017.11.07.-2017.12.30.

Fehér Szilveszter
László Márk
Virág Szabolcs
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H ELY VE K TO R & KR I T I KA

LUMBERJACK POUTINEIRE

kínálták, amelynek alapja a fent említett szósz.
Amíg meg nem láttam, mit fogok enni, volt
bennem egy kis félsz, hogy talán a hatalmas
kézműves hamburgerekhez szokott gyomornak egy sima sültkrumpli-különlegesség nem
lesz elegendő, meg hát mégis csak egy köretet
fogok enni valami feltéttel a tetején, és biztosan hiányozni fog mellőle a főétel. Jelentem:
nem hiányzott. Az adag, amit kaptunk bőven
elegendő volt, és a feltét mennyisége is pont
megfelelő arányban volt a krumplival. Bár a
chilis poutint inkább kapszaicinfüggőknek
ajánlom, a borjúragus nagyon finom volt a
különleges szósszal és a ropogós krumplival.
A kiadós lakoma végén volt szerencsém
a hely egyik tulajdonosával is beszélgetni, és így megismerhettem a Lumberjack
másik oldalát is. Az éttermet két barát

álmodta meg, miután – hosszabb időt töltve
Kanadában – közelebbről megismerték a
helyi konyhát. Mondanom sem kell, lelkes
fiatalokról van szó tele ötletekkel, hogyan
juttassák el a legtöbb emberhez a poutine-t
és a kézműves hamburgereiket, amiket csupa friss alapanyagból és eredeti, Kanadából
érkezett fűszerekkel készítenek el. Kihasználva a fővárosi streetfood-piac eme rését
belevágtak és tele vannak további tervekkel. Mint minden kezdeti szakaszban lévő
étterem, így ők is sok fejlesztés előtt állnak.
Az étterem berendezése még minimalista,
viszont már jelenlegi állapotában is hangulatos, néhány megoldás pedig ötletesen idézi a tengerentúli országot. Bár a poutine és
a burgerkínálat széles, remélem, a jövőben
az italok között is találhatok különlegességeket, és nem csak a mindenhol megszokott
felhozatalt kapom.
Megfordulhat az olvasó fejében, hogy pontosan milyen árkategóriára is kell számítani. Van egy jó hírem: poutine-nal olcsón,
akár ezer forint alatt jóllakhatunk, és a burgerek sem kerülnek többe, mint átlagosan a
kézműves hambizóban. Sőt, ha nagyétkűek
vagyunk, a hamburgerünk mellé a hagyományos poutint sokkal olcsóbban kapjuk,
mint önmagában, illetve akár két hamburgert is egybekombinálhatunk, ha úgy tartja
kedvünk.
Végezetül pár szót arról, hogy kiknek
ajánlom a Lumberjacket: elsősorban azoknak, akik tudják mi az a poutine, és régóta
áhítoztak arra, hogy idehaza is egyenek.
Másodszor pedig minden hozzám hasonló
„kézműves hamburger sültkrumplival és
coleslaw-val” rajongónak, illetve mindenkinek, aki egy kis újdonságra vágyik.
Arrasz Niki
arrasz.nikolett@nyuz.elte.hu

rajta ezt, és akkor a kisfiúból feltör, hogy Feri
fogdosta, de megkéri anyját, hogy senkinek
ne árulja el. Kata ennek ellenére este mégis elmondja a férjének. A kisfilmnek szerintem ez
volt az egyik legjobb pillanata, a feszültséget
és a tehetetlenséget olyan szinten adta át, hogy
legszívesebben lementem volna sétálni, vagy
hozzávágtam volna a falhoz a laptopom; de a
film lekötött, így csak ültem és meredten néztem a képernyőt. Az apa jól bepiál és elmegy
megverni Ferit, felesége ekkor próbálja megakadályozni, de a férj durván félrelöki (megjegyezném: ez a pillanat is egy családi tragédia
bemutatása a filmben). A másik katartikus jelenet a filmben az, amikor a család ül a kocsiban
és látják Ferit, az apa beletapos a fékbe és elkezdenek ordibálni (gondolj a felfüggesztettre!,

odamegyek, megölöm!), a kisfiú pedig egyszer
csak megszólal: nem történt semmi (nothing
really happened). Mindenki csak bámul, az apa
haragja Peti ellen fordul.
A kisfilm 25 perces, nem tudom, hogy a végén azért égett a szemem, mert a sírás határán
voltam, vagy mert egyszer sem pislogtam ezalatt az idő alatt, mivel mind a történet, mind
a színészek játéka hihetetlen mértékben lebilincselő volt.
Persze mindenkiben máshogy interpretálódnak az ilyen művészi alkotások, és ennél
a kisfilmnél ez nyilván nagyban függ attól,
hogy az embernek volt-e már része hasonlóban, avagy nem.
László Lívia
laszlo.livia@nyuz.elte.hu

EGY FALATNYI KANADA
Egy hónappal ezelőtt megnyílt Budapest első poutinozója, tovább gazdagítva a helyi street food paletta színes világát. Mivel mindig izgalomba
hoznak a gasztroújdonságok, felkerekedtem és ellátogattam az Izabella
utcában lévő éttermükbe, és úgy éreztem, hogy az élményeimet meg kell
osztanom veletek is.

Kezdjük is azzal, hogy mi fán terem a poutine! A kanadaiak kedvenc street foodja
nem más eredetileg, mint sültkrumpli, amit
különleges fűszerezésű, barna színű szós�szal és sajtdarabkákkal a tetején tálalnak.
Az étel Québecből, Kanada francia ajkú részéről származik, de Európában eddig nem
nagyon terjedtek el a poutinozók, még Franciaországban sem. Éppen ezért különleges,
hogy pont nálunk, egy hetedik kerületi szuterénben ilyen ritka élményben lehet részünk.
Akkor lássuk, hogy ízlik a poutine a kezdőknek! A barátommal egy Chili Cheese Bacon
és egy Lumberjack Poutine-t próbáltunk ki,
amik az alap ötletnek már továbbgondolt változatai. Az elsőt sajtszósszal, baconnel, chili
és jalapeno paprikákkal, a másodikat pedig
a ház specialitásával, gombás borjúraguval

NEM TÖRTÉNT SEMMI
Csoma Sándor kisfilmje a #metoo kampány
miatt kapott nagyobb médianyilvánosságot,
pedig már az év elején megjelent. Az alkotás Kata (Láng Annamária) szempontjából
dolgozza fel a történetet. Kata egy lakótelepi
anyuka, akinek van egy férje (Molnár Levente), egy 12 éves fia (Varga Zétény), szomszédai, és második gyermekével terhes. Éppen
egy vizsgálatról tart hazafele, amikor a ház kapujában találkozik fiával, Peti nem unatkozott,
a szintén a házban lakó Feri segített elűzni az
unalmas perceket, amíg Katára várt. Aznap – a
kis kedvesség ellenére – Peti mégis furán viselkedik, szótlan, zárkózott… Este Kata észreveszi, hogy fia kidobta a nadrágját, számonkéri
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H Á ZI M OZI ZÓN A & SO ROZAT LÖVŐ

BEN AFFLECK ÚJRA
SZUPERHŐST JÁTSZIK
A KÖNYVELŐ
Milyen is egy jó thriller? Kell, hogy legyen benne izgalom, akció és csavarok. A könyvelő című akcióthriller 2016 októberében került fel a mozivásznakra és járta be a világot Benjamin Géza Affleck főszereplésével.
Ezúttal egy autista hőst alakít, Christian
Wolffot, akit egyszerre tekinthetünk legjobb
barátja, Matt Damon két ikonikus karaktere
(Jason Bourne és Will Hunting) keverékének,
ugyanis egyszerre zseniális bérgyilkos és matematikai zseni.
A főszereplő, Christian Wolff könyvelőként
dolgozik, a számokhoz kitűnően ért, de
képtelen az emberekkel való kommunikációra, esetlensége vicces szituációkat szül.
A történetben a főszereplő csak Dana Cummingsnak (Anna Kendrick) nyílik meg,
ezzel megtöri az őt addig jellemző magányosságot. Dana karaktere nem kevés színt
visz az alapvetően nem túl vidám történetbe.
Az ő hatására Christiannak még viccet is sikerül elsütnie, ami elég gyengécske, ám próbálkozása értékelésre méltó.
Ben Affleck remekül alakítja szerepét, arcán
érzelem ritkán látszódik, ezért az ember a film
alatt önkéntelenül is azt lesi, hogy milyen kifejezéseket sikerül elcsípni az arcán. A rendező
ezt tudatosan erősíti azzal, hogy gyakran látunk
közeli képeket az arcáról. A kíváncsiság és a feszült figyelem a néző érdeklődését folyamatosan fenntartja, az izgalmakat fokozza.

HATALMAS KIS HAZUGSÁGOK
Mindig valami idilli gondolat kerít a hatalmába, ha kertvárosi, jómódú, kisgyerekes családokra gondolsz? Ha megismered
Celeste, Madeline és Jane történtét, rájössz,
hogy a látszat legtöbbször csal.
Hogy milyen is valójában nőnek lenni, sosem volt olyan őszintén kimondva, mint az
utóbbi hetekben. Csak kapkodjuk a fejünket, annyi történetet hall az ember, de, végülis sejthettük, hogy ennek be kell következnie: változik a világ, és a nőknek egyre
több lehetősége nyílik hallatni a hangjukat.
A következő sorozat is ennek az őszinteségi hullámnak a terméke: idén februárban
jelent meg, és nagy sikert aratott, mind a
témaválasztásnak, mind a felvonultatott
sztárok nagyszerű játékának köszönhetően. Karaktereik egy tengerparti kisváros
jómódban élő polgárai látszólag tökéletes

A film több szálon fut. Az első szál a jelenben
mutatja be a Christian Wolffal történő eseményeket. Christian visszaemlékezéseiből keletkezik a második szál, ami visszaviszi a nézőt
a gyermekkorába; ezek a részeletek segítenek
a karakter megértésében. A visszaemlékezések
a Keresztapa trilógia második részéhez hasonlíthatók leginkább, ahol ugyanígy a jelenre
hatással levő múltbéli eseményeket visszatekintésekből ismerjük meg. A harmadik szál a
szövetségi nyomozást mutatja be, ami Christian

élettel, azonban a felszín alatt súlyos családi válságok bontakoznak ki előttünk.
A sorozat egy lezárt évadnyi történetet kapott zseniális kerettel, a gyilkossággal, amely
az első képkockákon ugyan in medias res
megjelenik, ám a körülmények és az elkövető-áldozat páros is végig ismeretlen marad a
sorozat alapizgalmaként szolgálva. Ahogy
visszaugrunk pár héttel korábbra és megismerjük főhőseinket, egyből kibontakoznak

Wolff ellen folyik. A történet végén természetesen a szálak összeérnek, összefonódnak, csavarokkal fűszerezve.
Ám miért is igazi szuperhős megint Ben
Affleck? Első ránézésre egy nagydarab könyvelőnek tűnik, de a történet előrehaladtával
kiderül, hogy egyedül végezni tudott egy
szobányi bérgyilkossal és maffiózóval, és titkos személyiségein keresztül éli kettős életét.
Mi is kellene több a szuperhősséghez? Átlagembernek tűnő egyén sötét titkokkal és ismeretlen személyazonossággal: ezek a szuperhős
legfőbb jellemzői.
The Accountant (magyarul beszélő, amerikai dráma, 128 perc, 2016)
Rendező: Gavin O’Connor
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a konfliktusok, amik közül bármelyik fajulhatna gyilkosságig: Madeline, aki nem képes
elfogadni, hogy volt férje egy fiatalabb nővel
alapított új családot; Celeste, akit rendszeresen ver a férje; és Jane, akinek a fia egy nemi
erőszakban fogant. Ők hárman barátnők, és
a gyerekeik történetünk legelején kezdik az
első osztályt ugyanabban az elit iskolában.
Szimbolikus, hogy a legfőbb konfliktus is éppen itt, a gyerekek szintjén, egy iskolai bántalmazással kezdődik, és terjed ki az anyák,
majd a családok szintjére, így tanítva meg felnőtt karaktereinknek is, hogy kell viselkedni
ilyen esetben.
A sorozatot elsősorban nőknek ajánlom, hiszen ékes példája annak, mennyire erős tud
lenni egy nő krízishelyzetekben, és men�nyire rettenthetetlen egy anya, ha a gyermekéről van szó.
Arrasz Niki
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