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MAIL@SZERK

Kedves Olvasó!
Ebben az évben is engem ért az a megtisztel-

tetés, hogy kis csapatommal együtt, Neked szer-
keszthetem a magazint. Remélem, az újítások és  
a finomítások, már az előző évben is elnyer-
ték tetszésed, mert idén is lesz belőlük bőven.  
Informatikai Kar lévén szeretnénk kihasználni  
az Internet és a közösségi oldalak adta lehetőséget. 
Ezért az újságba csak a legjobb cikkek kerülnek 
be, melyeket megjelenés után online formában is 
közzé teszünk. 

Továbbra is buzdítalak, hogy küldj nyu-
godtan cikket, bármiről, akár szakmáról,  
moziról, könyvről, buliról, írd meg nekünk ha jó 
volt, ha rossz, akkor pedig még inkább. Ameny-
nyiben érdekes a cikked, megjelenik online, és 
ha megüti a kellő szintet, akkor bekerül az új-
ságba is. Minden fontos információt megtalálsz  
a Facebookon. Keresd a BIT magazint, és tovább-
ra is tájékozódhatsz az ikhok.elte.hu oldalról.  
Cikket a bit@ikhok.elte.hu címre tudsz küldeni, 
de üzenhetsz nekünk a Facebookon is!

Göndör Gábor
 főszerkesztő
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Már minden fontos informáci-
ót elküldtünk levélben, e-mail-
ben, minden ki van függesztve 
a hirdetőtáblákra, illetve a kari 
honlapon is olvasható, vala-
mint a beiratkozás keretében is 
hasznos információkkal láttuk 
el Önöket, de néhány dologról 
nem árt újra beszélni, olvasni.

A regisztrációs időszak: 
2010. szeptember 8-10-re esett 
az egyetemen, a Tanévnyitó 
ünnepség 10-én volt esedékes. 
Ezen a héten a Tanulmányi Osz-
tály módosított ügyfélfogadási 
rend szerint fogadta a hallgató-
kat. (szerda és csütörtök: 10.00-
12.00 és 13.30-15.30, pénteken 
10.00-12.00)

Szeptember 12-éig minden-
kinek nyilatkoznia kellett, hogy 
folytat-e tanulmányokat ebben 
a félévben. A szorgalmi időszak 
szeptember 13-án kezdődik és 
egészen december 17-éig tart.  
A vizsgaidőszak: 2010. decem-
ber 20. – 2011. február 4.

A kreditátviteli kérelmeket 
(tanegység-elfogadási kérelem) 
2010. szeptember 8-14. között 
(14-én, kedden 15:30 óráig) 
lehet leadni a Tanulmányi Osz-

tályon. Ezen időpont után kérel-
mekkel már nem foglalkoznak. 
A kérelem mellé senki ne felejtse 
a leckekönyvének fénymásolatát 
mellékelni.

A költségtérítési szerződés 
kitöltése és a befizetésre szolgáló 
csekkek átvétele a szeptember 
20-ával kezdődő héten esedé-
kes.

Az elsősöknek külön figyel-
mébe ajánlanám, hogy a Kari 
Honlapot, ahol (http://www.inf.
elte.hu/Lapok/kezdolap.aspx) 
rengeteg hasznos információt 
találnak, valamint a http://www.
elte.hu/dokumentumok/szmsz 
oldalon megtalálható HKR-t 
alaposan olvassák át. 

Az ügyintézők neve, ügyfél-
fogadási ideje és elérhetősége 
szintén a kari honlapon megta-
lálható: http://www.inf.elte.hu/
karunkrol/szervezet/dekanihi-
vatal/to/Lapok/felfogadas.aspx 

Mivel az ügyintézők mun-
kájának alig 5-8 %-a zajlik a fél-
fogadáskor, kérünk mindenkit 
a félfogadási időpontok pontos 
betartására.

Az ügyfélfogadási idő az aj-
tókon is jól olvasható, ám mert 

nem csak abban az időinterval-
lumban vagyunk az épületben, 
indokolt és előre bejelentett 
esetben félfogadási időn kívül 
is foglalkozunk személyesen  
a hallgatókkal. Abban az eset-
ben, ha valaki várhatóan nem 
éri el a félfogadási időt, mert pl. 
késik a vonata, vagy úgy kapott 
időpontot az orvosához, kérjük, 
mindenképpen telefonáljon 
vagy e-mailen jelezze azt felénk. 

Minden egyéb problémával 
kapcsolatban bátran kérdezze-
nek. Inkább 2 felesleges kérdés, 
mint egy rossz cselekedet!

A tárgyfelvételekkel kapcso-
latban senki ne feledkezzen el  
a 27-es csapdájáról, vagyis ha 
egymást követő 2 félévben nem 
teljesít 27 kreditet, akkor átsorol-
hatják költségtérítéses képzésre. 
A 30-as határpontról, vagyis ha 
az első 4 aktív félévében nem 
teljesít 30 kreditet, akkor elbo-
csátó szép üzenetet fog kapni az 
Egyetemtől. A 3x3=6 szabályról, 
vagyis 3-szor lehet egy tantár-
gyat felvenni, egy adott félévben 
3-szor lehet maximum vizsgáz-
ni – kivéve, ha minden félévben 
hirdetik a tárgyat, mert akkor 
csak 2-szer -, de összesen 6 ér-
demjegy szerezhető).

A rangsorban senki ne cso-
dálkozzon a pontszámain. Főleg 
azok, akik 5. féléve járnak ide és 
1. féléves tárgyakat vennének 
fel.  Már a kezdetektől külön 
felhívtuk a figyelmet a tárgyak 
halogatásainak következménye-
ire, vagyis a rangsorban egyre 
hátrébb és hátrébb kerülhetnek. 
A „régi” hallgatók is egyre több 
„megszűnt” tárggyal szembe-

Sok szeretettel köszöntök mindenkit a „Nekem is lesz 
diplomám” 2010 őszi fordulójában! A szabályokat min-
denki ismeri? Nem?  Akkor fussuk át a leglényegesebbe-
ket gyorsan. A következőkben a Tanulmányi Osztály leg-
fontosabb információit olvashatják. 

„A TöMEgvonZáS nEM TudáSA nEM MEnTESíT A ZuhAnáS ALóL!”

Üzenőfal



http://ikhok.elte.hu/bit 52010. szeptember

AKTuáLIS

sülnek. Ez nem azt jelenti, hogy 
nem fogják tudni teljesíteni  
a szak követelményeit, csak azt, 
hogy egyre nehezebben. Ugyan-
is a BSc és MSc szakon indulnak 
a kiváltó, ekvivalens tárgyak 
– ám a BSc-s hallgatók érte-
lemszerűen jobb helyen állnak  
a rangsorban.
Természetesen jeleztük a 
problémákat az illetékes okta-
tók, tanszékek felé, akik szin- 
tén a megoldáson dolgoznak.  
Azt azonban senki ne felejtse el, 
hogy az oktatók is emberek, nem 
terhelhetők a végtelenségig!

A le nem adott leckekönyvek 
esete igen költséges mulatság 
lehet a figyelmetlen vagy lusta 
hallgatók számára. Ahogy már  
a tavalyi évben meghirdettük: 
hiányosan a leckekönyv nem ad-
ható le, s a késedelmi díj összege 
minden megkezdett héten 3000 
Ft-tal növekszik. Akik nem ad-
ták le a júliusi határidőre, azok 
18.000 Ft-os tartozással kezdik 
a regisztrációs hetet. A csekket 
az indexleadáskor kapják meg a 
hallgatók.
Az új hallgatóinknak külön a fi-
gyelmébe ajánlanám, de a régiek 

se felejtsék el, hogy az elvesztett 
vagy megrongálódott csekkek 
helyett NE fizessenek be semmit 
átutalással vagy rózsaszín csek-
ken!!! Egyrészt, mert hosszadal-
mas, másrészt felesleges plusz-
munkát okozhatnak legalább 3 
ELTE-s munkatársnak. Jöjjenek 
be a Tanulmányira, kapnak má-
sik csekket. De inkább vigyázza-
nak arra, amit kapnak!
Mindenkinek sikeres félévkez-
dést kívánva a Tanulmányi Osz-
tály nevében: 

Major Árpád

Kártyát minden IK-s hall-
gató igényelhet a http://ikhok.
elte.hu/belepokartya/ oldalon 
keresztül. Ennek segítségével 
a szerencsés tulajdonos bebo-
csáttatást nyerhet a Déli épület-
be a Dunai és az Északi kapun 
keresztül, valamint a 00-803-as 
(Nyelvi) laborba. Sajnos az 
Adatbázis laborhoz nem tudunk 
jogot adni, mivel az oktatók so-
kat panaszkodtak az óra közben 
ki-be járkáló diákokra.

A kártyák érvényessége 
rendszerint a félévet záró vizs-
gaidőszak utolsó napja körül 

van és a rákövetkező félévben  
a regisztrációk véglegesedése 
után kerülnek újra aktiválásra.

Mikor, valaki óraadóként, 
valamely tanszéktől plusz jogo-
kat kap, a kártyája automatiku-
sa kikerül a mi kezelésünk alól. 
Visszafelé azonban a dolog már 
nem önműködő, akkor jeleznie 
kell, hogy újra szeretné a hallga-
tói jogokat a kártyájára, külön-
ben nem fogja tudni használni 
semmire.

Amennyiben valaki halaszt 
a kártya is passzív marad, azon-
ban mikor újra aktiválja a tanul-

mányait, mi megtesszük ugyan-
ezt a kártyájával.

Ha valaki elveszti a kártyáját, 
kérjük azt is jelezze felénk, mivel 
ellenkező esetben az elhagyott 
kártyával elkövetett dolgokért 
továbbra is őt terheli a felelős-
ség! Mind e mellett addig nem 
is tud új kártyát igényelni, míg  
a nevén már fut egy.

A földtudomány BSc szakos 
hallgatók bár a TTK-hoz tar-
toznak, második évtől, szintén 
igényelhetnek nálunk kártyát, 
melyre a tanszéki lista megér-
kezése után „extra” jogokat is 
teszünk, mivel abban a speciális 
helyzetben vannak, hogy a la-
bor, amit használnak az IK ke-
zelésében van.

Bármilyen belépőkártyával 
kapcsolatos kérdéssel, problé-
mával forduljatok nyugodtan 
hozzám az alelnok@ikhok.elte.
hu címen!

Szikszai Gergely

Következzen pár általános információ és néhány apró-
ság, amivel a félév során szembesültünk. Ezek nagy része 
nemrégiben is szerepelt már a BIT-ben, azonban ismétlés 
a tudás anyja! 

Belépőkártyákról
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Tisztelt hallgatók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX törvény (később Ftv.) 61.§-a és 
147.§-a alapján, valamint az ELTE Hallgatói Követelményrendszer XIII. fejezete a fogyatékkal élő hall-
gatók tanulmányainak folytatásához szükséges esélyegyenlőséget biztosító feltételekről rendelkezik.
A felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató speciális szükségletű
- mozgáskorlátozott
- hallássérült (siket, nagyothalló)
- látássérült (vak, gyengénlátó)
- beszéd és más fogyatékos (különösen súlyos beszédhiba, diszlexia (olvasás), diszgráfia (írás), diszkal-
kulia (számolás) és autista) 
hallgatók fogyatékosságukra való tekintettel – szakvélemény alapján – kérhetnek kedvezményeket. Pél-
dául az intézmény által biztosítható technikai, személyi segítséget, az intézmény engedélyét a tanulmá-
nyi kötelezettségek más módon történő teljesítéséhez, illetve a vizsgák alóli részleges felmentését, vagy 
annak más módon történő teljesítését, valamint a vizsgákon alkalmazható segítségnyújtást. 
Kérjük, hogy az érintett hallgatók, illetve személyes segítőik – a nyilvántartásba vétel miatt – (termé-
szetesen részünkről az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett) szíveskedjenek felkeresni 2010. 
október 10-ig a Tanulmányi Osztályt. A jelentkezéshez szükséges adatlapot a beiratkozáskor azonnal 
megkaphatják, vagy később elektronikus levélben kérésre megküldjük. Az adatlap leadásakor a hivata-
los orvosszakértői véleményt be kell mutatni. 
Az érintetteknek függetlenül attól, hogy a felvételi eljárásban jelezték-e vagy sem fogyatékosságukat, 
most ismételten nyilatkozniuk kell. Csak ez alapján tudjuk személyre szabottan, közösen az őket meg-
illető kedvezményeket megállapítani.
A jelentkezést ugyan később is meg lehet tenni, a tanév során bármikor, de akkor az állami támogatást 
arra az évre már nem tudjuk megigényelni.
Az adatszolgáltatás nem kötelező, hátrányos következményekkel nem jár, de egyben felhívjuk arra 
is a figyelmet, hogy ha az Egyetem nem szerez tudomást az Önt esetleg érintő fogyatékosságról, úgy  
a szükséges kedvezményt, mentességet sem tudja biztosítani tanulmányai során.
A bejelentkezett fogyatékos hallgatókat több kedvezmény is megilleti, ezeket a fent említett adatlapon 
részletesen megtalálja. Továbbá felhívjuk a figyelmüket, hogy az Ftv. 55.§ (2) szerint a fogyatékos hallga-
tó a szakon államilag finanszírozott képzési időben nem sorolható át költségtérítéses képzésbe.
Tisztelettel kérünk minden Hallgatót, hogy amennyiben szívesen részt venne a fogyatékos diáktársak 
segítésében, akkor jelentkezzen Helfenbein Henrik koordinátornál. Amennyiben környezetében (pl. 
évfolyamtársa) tud olyan hallgatóról, akit be tudnánk vonni a segítő munkába, hívja fel az Ő figyelmét 
is arra, hogy a szervezés érdekében keresse fel a koordinátort.

Tanulmányok, tanácsadás
Helfenbein Henrik
Informatikai Kar
fogyatékosügyi koordinátor
Pázmány P. s. 1/c. 2. em. 2.405
Tel.: 06-20/353-7048
 e-mail: hehe@elte.hu

Kérvény és tanulmányi ügyben
Molnár Zoltánné
Informatikai Kar
tanulmányi osztályvezető
Pázmány P. s. 1/c. földszint 0.417
Tel.: 372-2507
e-mail: molnarne@inf.elte.hu
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Az ELTE IK HÖK egyik bizott-
sága vagyunk. A hallgatókat 
érintő pénzügyekről teszünk 
javaslatot a Kari Ösztöndíjbi-
zottság felé. A kettőt egy kalap 
alá fogom venni és így jellem-
zem a munkánkat. Hozzánk 
tartoznak az olyan esetek, ame-
lyek valamilyen formában érin-
tik „jólétedet”. Gondolhatsz itt  
a szociális ügyekre, az ösztön-
díjakra, egyéb juttatásokra vagy 

akár kollégiumi elhelyezésedre, 
tőlünk kérhetsz segítséget, ha le 
szeretnél adni bármilyen szociá-
lis pályázatot. A weboldalunkon 
megpróbáljuk a lehető legtöbb 
információt megosztani Veletek, 
hogy sikeresen tudjátok leadni  
a pályázatotokat. Megemlíte-
ném, hogy a hallgatók egy része 
nem olvassa el a pályázati kiírá-

sokat megfelelően, emiatt adód-
nak félreértések. Amennyiben 
valaki nem biztos a dolgában, 
nyugodt szívvel írhat levelet  
a címemre, amire a lehető leg-
hamarabb megpróbálok vála-
szolni.
A pályázati feltételeket – nem 
csak mostanság, hanem az év fo-
lyamán rendszeresen - megtalál-
hatjátok az IK HÖK honlapján a 
http://ikhok.elte.hu webcímen.

A rendszeres pályázatokat kizá-
rólag a félév elején, szeptember 
17-éig adhatjátok le! A határidő 
lejárta után sajnos már nem 
tudunk pályázatot elfogadni.  
Az egyszeri illetve rendkívüli 
pályázatokat folyamatosan le 
tudjátok adni, amelyeket szoká-
sunkhoz híven az utalások előtt 
fogunk elbírálni.

Szeretném felhívni a figyelme-
teket, ha bármiféle problémátok 
akad az utalással az ETR-ben 
a „Pénzügyi adatok/Várakozó 
kifizetések”-nél például nem 
az az összeg látható vagy más 
a jogcím, mint amire jogosult 
vagy, illetve egyáltalán nem is 
szerepel összeg az utalási napo-
kat megelőző pár napban, akkor 
azt mielőbb jelezzétek felém  
a hjb@ikhok.elte.hu címre, hogy 
a hibát orvosolni tudjuk. A ha-
táridőkről és az utalási időpon-
tokról a mentorok tájékoztatnak 
Titeket, illetve a levlistákon és  
a weboldalunkon is olvashattok. 
Végül, de nem utolsó sorban, 
amit megemlítenék, a félévben 
a rendszeres ösztöndíjakat 5 
hónapon keresztül utaljuk - ok-

tóberben az első két hónapot, 
novemberben, decemberben és 
januárban az utolsó hónapot.

Buzgán Attila Bence
ELTE IK HÖK HJB elnöke

ELTE IK KÖB elnöke
hjb@ikhok.elte.hu

http:ikhok.elte.hu/~hjb

AKTuáLIS

Kezdjük azzal, hogy mi is az a jólét? A szótár szerint: Ked-
vező, gondtalan anyagi helyzet. Sajnos, mi ezt nem tud-
juk megadni Neked az egyetemi évek alatt, de mindent 
megteszünk azért, hogy rálépj az arra felé vezető útra. 
Amennyiben időben leadod a pályázatodat és megfelelő-
en utána olvasol a pályázati feltételeknek és kiírásoknak, 
lehetőséged van, hogy elnyerj egy kisebb összeget.

MI IS AZ hALLgATóI JóLéTI BIZoTTSág?

Pénz állhat a házhoz?!
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Szerencsére itt az egyetemen 
is van néhány dolog, ami előse-
gítheti a pénzmagod növekedé-
sét.

Elsőként, itt 
van például a tel-
jesítmény alapján 
adható tanulmányi 
ösztöndíj, amit az 
államilag támo-
gatott képzésben 
résztvevő hallgatók 
kaphatnak meg. 
Ehhez nem kell 
mást tenned, mint 
tanulni. Azt viszont 
szorgosan. A töb- 
bit a karunk intézi, amennyi-
ben megfelelsz a minimális fel-
tételeknek, azután nem sokkal 
később már a számládon lehet  
a megítélt összeg.

A többi ösztöndíj nem auto-
matikusan jár, hanem pályázni 
kell rájuk.

Ha több helyen koptatod az 
egyetem padjait: párhuzamos 
képzés kompenzációját Neked 
találták ki.

Amennyiben jól sportolsz, 
rendszeres sportra pályázhatsz, 

ha csak alkalmi élvezője vagy  
a sportnak, adj be egyszeri sport 
ösztöndíj pályázatot!

Amennyiben a tudomány 
előrehaladását tűzted ki célnak, 
akkor rendszeres tudományos 
ösztöndíjra lehetsz esélyes, ha 
szabadidődben konferenciára 
jársz, akkor az ennek egyszeri 
megfelelőjét hoztuk létre szá-
modra.

A kultúrát sem hanyagoljuk 
el, ha sokat jársz színházba, ak-
kor a kulturális pályázatról sem-
miképpen ne feledkezz meg!

Sajnos, számos hallgatóval 
előfordul, hogy rossz anyagi 

körülmények között él, vagy  
a szociális helyzete nem éppen 
kiemelkedő. Ezért van szükség  
a rászorultság alapján adható 
ösztöndíjakra. 

Mint elsős, jogosult lehetsz 
alaptámogatásra, amire az ETR-
ben lehet pályázni. Ebben az 
esetben ajánlott a rendszeres 
szociális támogatásra is bepá-
lyáznod, illetve ha hirtelen rom-
lana a szociális helyzeted, akkor 
szükséged lehet rendkívüli szo-
ciális támogatásra.

Végül a legtöbb munkát 
igénylő rendszeres szociális 
ösztöndíjat említeném meg, 

ahol el kell érni egy 
bizonyos pontszá-
mot a pályázatban 
szereplő opciók 
kiválasztásával és 
igazolásával, hogy 
részesülhess az ösz-
töndíjból.

AMI AZON-
BAN A LEGFON-
TOSABB: le is 
kell adni ezeket a 
pályázatokat, még-
hozzá helyesen, ha- 

táridőre! Az ehhez szükséges 
információkat megtalálod a pá-
lyázatkiírásokhoz mellékelve a  
http://ikhok.elte.hu/~hjb címen, 
vagy megszerezheted a szüksé-
ges segítséget személyesen az IK 
HÖK Hallgatói Irodában.

Buzgán Attila Bence
ELTE IK HÖK HJB elnöke

ELTE IK KÖB elnöke
hjb@ikhok.elte.hu

http:ikhok.elte.hu/~hjb

 Mindenki azt mondja, hogy nem a legfontosabb az élet-
ben. Azonban csak ebből lehet venni ennivalót, ennek 
a segítségével lehet elmenni barátnővel moziba, emiatt 
lehet másnaposnak lenni és egyebek. Sajnálatosan kike-
rülhetetlen foglalkozni e témával, még egy egyetemista 
életében is.

ELőSEgíThETEd PénZMAgod növEKEdéSéT!

Pénz, pénz, pénz…
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Rendszeres pályázatok leadási határideje:

2010. szeptember 17.                    

http://ikhok.elte.hu              
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KARRIER

Most az irodája a színtér, 
már a diktafonom összeszerelé-
se közben beszédbe elegyedünk. 
Nem szereti a hangminőségét, 
mondja. „Miközben a tajvani 
Nobel-díjassal csináltam az in-
terjút, mindent értettem. Ellen-
ben mikor lehallgattam, akkor 
már nem.” Maradék írói önbi-
zalmam már a beszélgetés ele-
jén megcsappan: Keszei Ernő 
tanár úr a felsoroltak mellett az 
újságíráshoz is ért.  

Tehát újságírói vénája is  –
van…

Készítettem két interjút  –
két Nobel-díjassal (a Természet 
Világába), és van egy filmkriti-
kám. Végül is írni kell, még ha 
tudományról is szólnak azok. 
Meg tankönyvet is kell írni – az 
meg már majdnem újságírás.  

A múltkori beszélgeté- –
sünket annál a diplománál 
hagytunk abba – mutatok  
a falon függő oklevélre. Mit 
kell róla tudni?

Az a Villányi Borlovag- –
rend tiszteletbeli tagságáról 
szól. 

És hogyan lehet kiérde- –
melni? 

Szerintem azt a legne- –
hezebb kiérdemelni a magyar 
borlovagrendek közül, mert 
oda tömörülnek az emberek. 60 
igazi tagja van, akik mind helyi 
bortermelők. És ezen kívül van 
1000 fő körüli tiszteletbeli tagja.  

Tehát nem csak élvezője,  –
hanem szakértője is a borok-
nak, mondhatjuk.

Az túlzás… Inkább ama-  –
tőr szakértő vagyok, mert som- 
melier tanfolyamot sem vé-
geztem még.  De ha az ember 
elvégzi a vegyész szakot, akkor 
ott ízekről, szagokról, meny-
nyiségekről abszolút kiműve-
lődik. Mindent értek, amiről 
beszélnek a borkóstolás köz-
ben. Valamint gyerekkorom-
ban már az apám is termelt 
100 liter körüli bort évenként.  
A kettő összeérve aztán biztosít-
ja, hogy kedvelem a jó borokat. 

Jó kémikusként akkor bi- –
zonyára a főzéshez is ért.

Ahhoz muszáj érteni.  –
Szerintem minden kollégám 
főz. Aktívan. 

Ha továbbhaladunk a  –
falak mentén, látok itt egy latin 
kiírást is…

Igen, az történetesen az  –
1635-ös alapítólevél. Pázmány 
Péter kardinális alapítólevele.  

Ez az ELTE 375. Jubileu- –
mi Éve kapcsán igen stílszerű. 
Amiatt lett kifüggesztve? 

Nem, ez régóta ott van  –
már. Ahogy látja, már sárgul a 
papírja. Amikor beköltöztem 
ide tanszékvezetőként, még ak-
kor kiakasztottam egy Pázmány 
Péter képet, meg ezt az alapító-
levelet a falra, hogy ezek kér-
jék számon rajtam, mihez kell 
igazodni. Az 1635-ös alapítás 
alapelveihez. Azok azóta sem 
változtak. 

Ön mióta van itt az EL- –
TE-n? 

1968-ban vettek fel, aztán  –
egy évig katona voltam, majd 
’69-től ’75-ig hallgató, és utána 
rögtön az ELTE-n maradtam. 
Tanársegéd lettem, adjunktus 
stb. 

Mindig is a kémikusi pá- –
lyára készült? Ilyen széles érdek-
lődési körrel – olvastam, hány 
nyelven beszél, kritikákat ír…

Az interjú ötlete az ELTE Állásbörze fogadásán vetődött 
fel bennem – akkor a szendvicsek és a borok mellett 
kezdtünk el beszélgetni, és csendben tudatosult bennem, 
hogy sokat kell még tanulnom. Szakértőnek bizonyult  
a borok, az idegen nyelvek, a főzés, az irodalom és persze 
a kémia területén is. 
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„hA vAn TíZ PERcEM A TEA MELLETT, AKKoR ELővESZEK Egy KIS SZóKRATéSZT”

Interjú Keszei Ernővel
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…meg ott vannak a Weö- –
res Sándor elemzéseim… 

…meg a Weöres Sándor  –
elemzések... Szóval bölcsész-
ként egy igen szép karriert fut-
hatott volna be.

Irodalomtörténész ba- –
rátom szerint egy filológus ve-
szett el bennem. De én nagyon 
jól érzem magam kémikusként 
is. Azért általános iskolában 
sok minden tetszett. Többek 
között a kémia is. Mindig le-
nyűgözött az a nagyon egysze-
rű, világos és átlátható szigorú 
mennyiségi összefüggés, amit 
sztöchiometriának hívnak. 
Mindig 2 mol hidrogén reagál 
1 mol oxigénnel és egy mol víz 
keletkezik. Ez nagyon tetszett 
nekem. Meg persze kísérle-
tezni! Anyám szomorúságára 
olykor a konyhai tűzhelyen…  
De az érdeklődésem nyitott volt, 
még gimnáziumban is, csak ott 
az történt, hogy a kémiatanárom 
3 hónap után azt mondta, hogy 
nem kell órára járnom, ellen-
ben a szertárba és a könyvtárba 
akkor megyek, amikor akarok, 
kapok hozzá kulcsot. Más nem 
tudta felülmúlni ezt az ajánlatot.  
De eljártam a bölcsészkarra is 
egyébként, elvégeztem a skan-
dináv szak felét. Valamint jár-
tam a jogi karra logikát hall-
gatni, illetve kijártam két félév 
filmesztétikát Bíró Yvette-nél, 
aki most a Sorbonne-on tanítja 
ugyanezt. 

A tanári pályára meny- –
nyire készült tudatosan?

Már gimnazista korom- –
ban is korrepetáltam embere-
ket és egyetemista koromban 

is voltak tanítványaim. Mindig 
is szerettem tanítani, nem volt 
kérdéses, hogy az egyetemen is 
ezt fogom csinálni. 

Töltött időt külföldön is,  –
mégpedig Kanadában, ha jól 
tudom.

Kétszer két évig voltam  –
Kanadában, valamint 3 éven ke-
resztül évi egy hónapot Los An-
gelesben töltöttem, a University 
of California-n. De voltam pél-
dául a moszkvai egyetemen is, a 
kommunista időkben, egy hó-
napot. Én egyébként országhoz 
kötött ember vagyok. Ragasz-
kodó természetű az országhoz 
és az egyetemhez is. 

Nevezetesen hány nyel- –
vet is beszél? 

Azt szoktam mondani,  –
hogy olvasni németül, beszél-
ni franciául tudok a legjobban, 
mert négy évig francia közeg-
ben voltam. Kanadában fran-
ciául adóztam például. Bár én 
megfordítottam az ottani hiva-
tali szlogent: „Angol vagy fran-
cia, Ön választhat!”. Én a hiva-
talnoknak mondtam ugyanezt. 
Angolul meg írni tudok a leg-
jobban, mert szerintem életem-
ben többet írtam angolul, mint 
magyarul. Ezeken kívül oroszul 
még egészen jól értettem, illet-
ve szépirodalmat olvastam is, 
és mai napig szívesen elolvasok 
egy-egy részletet, ha eszembe 
jut. Tanultam svédül, egy kicsit 
latinul, egy kicsit görögül, egy 
kicsit szanszkritul. 

Ez utóbbihoz ennek a  –
jelnek köze is van, ami a szek-
rényen, illetve a képernyővédő-
jén is látható.

Igen ez az „om” jel (hin- –
du szimbólum; a „szent szótag” 
– a szerk.). A képernyővédőnek 
pedig ún. imamalom funkciója 
van. Ez ahhoz hasonlít, mint-
ha megforgatnék egy imamal-
mot… 

A XXI. századi imama- –
lom… Ez a kötődés honnan 
jött? 

Jógáról kezdtem el olvas- –
gatni, aztán rájöttem, hogy az  
a megközelítés, amely szerint 
ez csak valamiféle testgyakor-
lás lenne, elég durva és leegy-
szerűsítő. Az egy életmód, egy 
filozófia, egy spirituális állapot.  
Aztán elkezdtem olvasni az 
igazi jóga irodalmat és észre-
vettem, hogy a fordítások na-
gyon különböznek egymástól, 
úgyhogy legalább olvasás szint-
jén tudni kéne, ha valamit meg 
akarok nézni eredetiben. Kana-
dában aztán volt elég időm és 
tanultam egy kis szanszkritot. 

Az irodája elég beszédes.  –
Kiolvasható belőle az ELTE-hez 
való kötődés, a borlovagrendi 
tagság, itt van az „om” jel, ez 
a rengeteg könyv… Gondolom, 
nem csupa kémia könyv…

Ha jól megnézi, megta- –
lálja itt a Koránt, a katolikus 
egyház történetét, talál itt Tal-
mudot is, de vannak ógörög 
szövegek is, ha unatkoznék.  
Ha van tíz percem a tea mellett, 
akkor előveszek egy kis Szókra-
tészt. 

Tóth Anett
ELTE Karrierközpont
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Aki szeptember 15-ig igény-
li, először október 15-én juthat 
pénzhez. Az igénylés feltétele 
az aktív hallgatói jogviszony. 

Mindössze egy nyomtatványt 
kell kitölteni és leadni a kijelölt 
bankfiókokban vagy postákon. 

Jelenleg 30 felsőoktatási in-
tézményben lehet a költségtérí-
téseseknek engedményeztetni. 
Ez azt jelenti, hogy a hallgató a 
Diákhitelét közvetlenül a felső-
oktatási intézménynek utaltatja, 
így a szemeszter kezdetén, kész-

pénz befizetése nélkül be tud 
iratkozni.

Akinek már van érvényes Di-
ákhitel szerződése, annak nem 

kell újra igényelni, viszont minél 
hamarabb be kell iratkozni. Ha 
változtak a személyi, vagy tanul-
mányi adatok, be 
kell jelenteni a hon-
lapról letölthető 
nyomtatványokon.

Diákhitel fel-
vételére jogosult 
az, aki nem töltöt-

te még be a 40. életévét, magyar 
állampolgár, menekültként elis-
mert, letelepedési vagy beván-
dorlási engedéllyel rendelkezik, 
érvényes hallgatói, tanulói jogvi-
szonnyal rendelkezik, lakhelyét a 
személyes adat- és lakcímnyilván-
tartásban bejelentette, adott kép-
zési időszakra bejelentkezett és 
nem rendelkezik érvényes Diák-
hitel szerződéssel. Nem jogosult 
Diákhitel felvételére, akinek ko-
rábban kötött kölcsönszerződése 
megszűnt és tartozását nem fizet-
te meg. Két Diákhitel-szerződése 
senkinek sem lehet, mindenki 
kizárólag egy kölcsönszerződéssel 
rendelkezhet.

 Részletek a www.diakhitel.
hu oldalon!

AKTuáLIS

Az új tanévben is minden hallgató igényelheti a Diák-
hitelt. A kamat sohasem volt ilyen alacsony, jelenleg  
8,5 %. Félévente akár 200-250 ezer forint is igényelhető, 
ami bármire elkölthető, legyen szó albérletről vagy szak-
könyvekről.  Érdemes jól utánanézni a részleteknek, hi-
szen a hitelfelvétel hosszú távú kötelezettségvállalás.  

PénZÜgyI SEgíTSég SZoRuLT hELyZETBEn 

diákhitel

Tények a diákhitelről:
•	 Egy	szemeszterre	költségtérítéses	képzésben	maximum	250	ezer,	egyébként	200	ezer	forint	vehető	
fel. 
•	 A	tanulmányok	alatt	nem	kell	törleszteni.	A	visszafizetést	a	hallgatói	jogviszony	megszűnését	kö-
vetően, három hónap türelmi idő után kell megkezdeni. 
•	 Bárki,	bármikor,	bármennyit	díjmentesen	előtörleszthet.
•	 Diákhitelt	eddig	több	mint	290	ezren	igényeltek,	és	73	ezren	már	minden	tartozásukat	visszafizet-
ték.
•	 A	felvehető	összegek	nem	változtak;	a	költségtérítésesek	továbbra	is	legfeljebb	havi	50,	az	állami-
lag finanszírozott képzésben tanulók havi 40 ezer forintot kérhetne.
•	 Az	elmúlt	tanév	újonnan	csatlakozott	19	009	hiteligénylőjével	együtt,	összesen	68	783	felsőokta-
tásban tanuló számára mintegy 22 milliárd forint Diákhitel kifizetés történt meg.
•	 	Az	ügyfelek	56%-a	államilag	támogatott,	44%-a	költségtérítéses	képzésben	tanul.
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A HÖK-ök egyrészt ellátják 
a hallgatók érdekképviseletét, 
másrészt tevékenységük jelentős 
részét különböző szolgáltatások 
szervezése teszi ki. 

ELTE-s életed során valószí-
nűleg több-
nyire a kari 
hallgatói ön-
kormányzattal 
fogsz talál-
kozni, mégis 
számos olyan 
dolog van, 
ami az EHÖK 
tevékenységi 
köréhez tarto-
zik, és jó, ha 
tudsz róla. 

ELTE Színházbérlet
Minden hónapban ELTE-s 

színházbérletet válthatsz, ami-
vel a „piaci árnál” jóval kedve-
zőbben tekintheted meg például 
a Bárka, az Örkény vagy a Ka-
tona József Színház színvona-
las előadásait. Figyeld az ELTE 
Online-t és az ETR-t az aktuális 
akciók kapcsán.

ELTE Sportélet
Az ELTE SE-nek köszön-

hetően több mint 20 sportág 
közül választhatsz, és akár te is 
szervezheted az ELTE sportéle-
tet, melyért kiemelkedő közéleti 

ösztöndíjat is biztosítunk. To-
vábbá ELTE-s diákigazolvány-
nyal kedvezményben részesülsz 
több uszodában és az fitness 
teremben is. Bővebb leírást  
a sport.elte.hu oldalon találsz.

ELTE Ajándékbolt
Az EHÖK hallgatói boltot 

is üzemeltet, ahol baráti áron 
juthatsz hozzá ELTE-s ajándék-
tárgyakhoz, pólókhoz és puló-

verekhez. Keresd fel az ELTE 
Online-t és tájékozódj websho-
punkból.

ELTE Sport- és Kulturális 
pályázat

Az EHÖK az ELTE Rektori 
Hivatallal közösen minden fél-
évben nagy összegű pályázatot 
ír ki a hallgatói kulturálisélet 
és sporttevékenységek támoga-
tására. Ezen hallgatóként akár 
te is pályázhatsz. Részleteket az 
ehok.elte.hu oldalon találsz.

ELTE Online
Egyetemi hír-

portálunk évente 
500 cikket és közel 
40 000 fényképet 
publikál, melyek 
közül páran elkép-
zelhető, hogy te is 
szerepelni fogsz. 
Emellett fontos 
színtere rendez-
vények, bulik és 

konferenciák meghirdetésének 
is, így ha nem akarsz lemaradni 
semmiről legjobb, ha első kéz-
ből tájékozódsz. Sőt, ha kedvet 
és tehetséget érzel magadban 
csatlakozhatsz is a szerkesztőség 
csapatához. Részletekért keresd 
fel a www.elteonline.hu címet.

Légy naprakész:
 www.facebook.hu/elteehok

AKTuáLIS

Az ELTE valamennyi hallgatója automatikusan tagja  
a hallgatói önkormányzatnak is. A Hallgatói Önkormány-
zati struktúra kétszintű: a hallgatók közvetlenül választ-
ják kari HÖK-öt, míg a karokról való delegálások révén 
jön létre az egyetemi hallgatói önkormányzat (EHÖK), 
amely a kari Hallgatói Önkormányzatok tevékenységét 
koordinálja, illetve szakmai segítséget nyújt számukra.  

hASZnoS TudnIvALóK AZ EgyETEMI hALLgATóI önKoRMáynZATRóL

EhöK, avagy a karokon túl 
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BIT KöZéP

Szeretek emberekkel foglal-
kozni, hiszem, hogy minden-
kiben dúl a tettvágy és a kre-
ativitás, csupán rá kell venni 
Benneteket, hogy adjátok ezeket 
elő. Most meg is lesz rá a lehető-
ségetek. Első körben keressétek 
a három majmot!

Szeptemberben a lágymányosi cam-
puson, több helyen is felállítunk stando-
kat, ahova mindenkit szeretettel várunk. 
Jelszavunk: „kommunikáció”! Ez egy új 
kezdeményezés, azért, hogy egy fórumot 

teremtsünk, ahol bátran elmondhatjátok véleményeteket és kérdezhettek. Tu-
dom, hogy kevesünknek van kérdőív töltő fétise, de higgyétek el, ez nagyon 
jó módszer arra, hogy a megfelelő aránnyal mindenkinek meg tudjunk felelni, 
ezért kérlek titeket, hogy ha találkoztok 1-2 kérdőívvel, akkor azokat töltsétek 
ki. Szeretnék egységet teremteni és megmutatni Nektek, hogy kik is azok a sze-
mélyek, akikhez mindenféle kérdéssel, bizalommal fordulhattok. Elkerülhetetlen 
lesz, az hogy találkozzatok velünk a campuson! 

Kommunikáció
Rengeteg módon kommunikálunk. A testünkkel, hangokkal, illatok-
kal, mikro mimikával (Dr. Lightman), nem csak azzal, amit mondani 
szeretnénk, hanem annak előadásával, hanglejtéssel is. Nekünk HÖK-
ösöknek az is feladatunk, hogy Veletek, legalább kétoldalú kommuni-
kációt indítsunk/tartsunk fenn. Szeretném elérni, hogy bátran, nyíltan 

és mégis kulturált formában társalogjunk egymással. Osszátok meg velünk bajaito-
kat és örömötöket is.  Higgyétek el értetek dolgozunk és lehet, hogy meredek lesz, de 
kimondom, nagyon szeretünk Benneteket!  Úgy tűnhet, mintha „szeretetcsoma-
gokat” szórnánk szét köztetek és ez nem is baj, mert így van! 

A nevem Rávai András, az ELTE IK HÖK PR referense és 
egyben a Kommunikációs Ad-hoc Bizottságának elnöke 
vagyok. A feladatom, hogy előteremtsem és beindítsam 
azokat a még nem használt kommunikációs csatornákat, 
amire egy modern, vezető pozícióban lévő egyetem, in-
formatikával foglalkozó karának szüksége van.

BESZéLJ, hALLgASS, LáSS

Keressétek a majmokat!
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Uniformizálás
Ez egy elég kényes téma, de mindenki tudja, nagyságrendileg miről van szó. Az ember tár-
sas lény, még az IK-s is!  Miről is szól ez a gyönyörű szó? Az uniformizálás alapvetően jó. 
Azzal, hogy milyen cipőt hordasz, milyen márkát viselsz, milyen szavakat használsz, néhol 
neologizálsz, milyen hajviseletet választasz jelzed, hogy hova tartozol. Miért ne lehetne az 
ELTE a te uniformisod? Mi vagyunk az ország legnagyobb egyeteme, ezekből a padokból kerülnek ki 

a jövő értelmiségei és a lehető legjobb szakemberei. Az, hogy az egyetemen 
belül, hogyan állítsunk sorrendet, kényes. Előbb vagyok-e IK-s és aztán ELTE-s 
vagy fordítva? Ezt döntsétek el magatokban.  Mindenki szeretne, de ha nem 

szeretne, akkor is tartozik valahova. Az elemi rész a családod, aztán a 
baráti köröd, iskolád, kollégáid. Az, hogy kivel élsz együtt, meghatároz-
za az identitásod, és ahhoz hogy boldogan élhess szükséges, hogy azt 
felvállald.

A kampány
Az első rész körülbelül másfél hónapig tart. Ez idő alatt 

várunk Benneteket a standokhoz, ahol pályázatokat 
találhattok, rendezvényekről érdeklődhettek, tanul-
mányi és szociális kérdéseket tehettek fel, de azokat 
is várjuk, akik szeretnének velünk kötetlenül beszélgetni. A pultok-
nál tölthettek ki teszteket, amik helyes megoldásáért, ajándékokat 

osztunk ki. 

Eme kampány egy olyan vállalkozás, amellyel nem csak az informatikai ka-
ron érhetünk el eredményeket. Ha sikeresen végigvisszük terveinket, más 
karoknak mutathatunk példát, ezáltal az egész egyetemet kollektíven érintő 

feladat ez! Ezért kérjük segítségeteket. Egy ilyen munka nagy felelősséggel jár, 
amelyet boldogan vállalunk, reméljük Ti is!

Információk
Nem csak testben és lélekben indítjuk el ezt az óriásvál-

lalkozást, hanem Interneten a közösségi oldalakat is 
bevonjuk. Az Internet manapság elengedhetetlen, 
hiszen így sokkal könnyebben és sokkal gyorsab-
ban tudunk kommunikálni. Ha bármilyen problémátok, vagy 
kérdésetek  van bátran keressetek meg és igyekszünk a lehető 
leggyorsabban orvosolni azt.  Keressetek minket a Facebookon, 
csatlakozzatok csoportjainkhoz. Twitteren is jelen vagyunk és jól 
jegyezzétek meg a kari honlapunk címét is.

facebook csoportjaink: BIT magazin, ELTE IK, ELTE IK Hallga-
tói Önkormányzat
twitter: http://twitter.com/ELTE_IK_HOK
kari honlap: http://ikhok.elte.hu

Rávai András
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Két nap, 28 előadás, 2 work-
shop, 3 tréning, egy kerekasz-
tal vita, Wargame, Capture the 
Flag, Hack the Vendor játékok 
100.000 Ft-os nyeremények-
kel, Wall of the Sheep, Hardver 
workshop Mitch Altman-nal, 
egész nap sör, hot-dog, pizza,  
jó beszélgetések, falmászás és 
este fergeteges buli. Körülbelül 
így lehetne leírni egy mondat-
ban a legrégebbi hazai független 
IT biztonsági rendezvény 2010-
es évi programját.

Az esemény túlzás nélkül 
rendkívül sokszínű lesz. A szom-
bati keynote speker nem más, 
mint Bruce Schenier Ameriká-
ból, aki a világ egyik leghíresebb 
IT-biztonsági szakértője. Bruce 
reggel nyitóelőadást tart, majd  
a nap végét is ő zárja azon a 
könyvbemutatón, ahol dedikál-
ja HVG Kiadó és a Kancellár.

hu Zrt. közös gondozásában 
magyarul is megjelent Schne-
ier on Security című könyvét. 
Vasárnapi keynote speake-
rünk „FX” Lindner a „Hogyan 
Lopjunk Kontinenst” hacker 
kultuszkönyv társszerzője, aki 
2001-ben elsőként írt Cisco 
IOS Exploit-ot a világon. Fel-
tűnik ismét a színen Alexander 
Kornbrust Oracle guru, és új 
vírusszakértő Robert Lipovski 
is ideérkezik az ESET laborból, 
Pozsonyból. Idén a jogi előadók 

egy egész szekciót kitesznek, és 
3 előadás erejéig bepillantha-
tunk az informatika hőskorába 
is. Téma lesz idén a wifi hotspot 
„használat”, az IT SEC Comp-
liance, a password cracking és  
az egghunting is. Két workshop 
is színesíti a szakmai programot, 
ahol a szimpla prezentáció he-
lyett az előadók által bemutatott 

technikák laptopokon azonnal 
kipróbálhatók lesznek.

Az előtérben mindeközben 
játszhatnak a kihívásokra vágyó 
résztvevők egyénileg és csapa-
tokban is. Újra lesz „Wargame”, 
azaz betörési teszt gyakorlat, 
különböző nehézségű pályák-
ból összeállítva. A tavaly nagy 
sikerű „Hack The Vendor” játék 
is folytatódik újabb gyártókkal  
a ringben. A játék lényege,  
hogy szponzori felajánlások 
jóvoltából a résztvevőknek le-
hetőségük van egy vagy több 
információbiztonsági terméket 
tesztelni, vagyis legális keretek 
között a helyszínen feltörni.  
A cél, hogy nem megszokott 
módon hívjuk fel a szakértők fi-
gyelmét a gyártók valamely ter-
mékére, és persze a szerencsés 
hacker tehetségére. Ráadásul  
a jutalom sem marad el, mind-
két játékunknak 100.000 Ft-os 
főnyereménye lesz! Idén elő-
ször új csapatjátékkal is előruk-
kolunk! A „Capture the Flag” 

alapkoncepciója talán ismert,  
a feladatra jelentkező 2-4 fős cé-
ges csapatoknak tíz órájuk lesz 
távolról megszerezni az irányí-
tást néhány a gyakorlatban sű-
rűn előforduló, sebezhető kon-
figurációjú számítógép fölött.  
A nyertes a tárgynyereményen 
túl a Check Point „Vándor” díját 
is hazaviheti.

AJánLó

2010. szeptember 18-19-én kerül sor a Hacktivity 2010 
konferenciára a Dürer kertben. Kelet-Közép-Európa leg-
nagyobb hackerkonferenciájára az eddigi regisztrációk 
alapján akár 1024 fő is érkezhet, köztük sok külföldi,  
mivel idén először az előadásokat folyamatos szinkron-
tolmácsolás kíséri.

nEMZETKöZI KonfEREncIává nőTTE KI MAgáT A 2010-ES hAcKTIvITy

hackerkonferencia
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És még mindig nincs vége 
a különleges programoknak, 
ugyanis egy nyugis sarokban 
hardver workshopot tart Mitch 
Altman! Mitch, akit bátran ne-
vezhetünk hardver hackernek, 
San Francisco-ból érkezik félel-
metes elektronikai tudásával és 
eszközeivel, hogy a résztvevők-
kel közösen forrasszon össze 
és hívjon életre különleges 
informatikai eszközöket.

A kiállítók is készülnek já-
tékokkal, a HP-től Notebook-
ot lehet nyerni, a Symantec-
től pedig vírusvédelmet.

Persze nem maradhat el 
a szokásos kikapcsolódás és 
buli sem, a kancellar.hu má-
szófallal készül, este pedig 
ismét lesz Balabit kontinens 
party italtúrával és rock kon-
certekkel. 

A rendezvény gyémánt 
szponzorációját idén a NO-
REG Információvédelmi Kft. 
vállalta. 

„Cégünk, az információbiz-
tonsággal foglalkozó Noreg Kft. 
már közel 12 éves tapasztalattal 

rendelkezik többek között sé-
rülékenységvizsgálat, behato-
lásvédelem és etikus hackelés 
területeken. Ügyfeleink között 
megtalálhatók a legnagyobb 
pénzügyi szervezetek, telco és 
ipari vállalatok, akik nap mint 
nap szembesülnek a legújabb 
biztonsági fenyegetésekkel.

Ezért fontos számunkra, 
hogy szakembereink mindig egy 
lépéssel a legújabb fenyegetések 
előtt járjanak, hogy folyama-
tosan részt vegyünk a szakmai 

továbbképzéseken és konferen-
ciákon. Az idei évben támoga-
tóként szerepelünk a Hacktivity 
konferencián, reméljük, a szak-
mai eszmecserék hozzájárulnak 
ahhoz, hogy szolgáltatásainkat 
továbbra is a legmagasabb szín-
vonalon tartsuk” - mondta Dr. 
Kőrös Zsolt, a Noreg Kft. ügyve-

zető igazgatója. 
Aranyszponzoraink a HP 

és Kancellár.hu Zrt. Ezüst 
fokozató támogatóink az 
ESET és a Balabit IT Security. 
Bronz fokozatú támogatóink  
az ASC, a Check Point,  
a CA, a CISCO, az E-group,  
a Filtermax, a Formula  
Mérnökiroda, az Ironport,  
a Symantec, a Synergon, a 
T-Systems, és az RRC. A biz-
tonságos wifi infrastruktúrát 
a helyszínen a Biztribútor 
biztosítja, a technikai támoga-
tónk pedig a SilentSignal.
További információk: www.

hacktivity.hu
Illetve folyamatos informáci-

ókat közlünk a Facebook Hack-
tivity rajongói oldalán.

A gólyatáncra október 1-ig lehet jelentkezni.
Párral, vagy a nélkül, nem csak gólyáknak!

E-mail: golyatanc@ikhok.elte.hu

További részletek: http://ikhok.elte.hu
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AJánLó

A következőkben néhány be-
kezdésben pár hasznos, valamint 
közérdekű információt szeretnék 
veletek megosztani a rendezvény-
nyel kapcsolatosan, amik segítsé-
gével remélhetően könnyebben 
eligazodtok majd az egyetemi 
programok és bemutatók 
rengetegében.

Remélem sokan már  
az előző években is kilá-
togattatok erre a rendez-
vényre, de azért néhány 
szót érdemes szólni a ren-
dezvényről azok miatt, 
akiknek újdonság lenne. 
Mi is ez a Kutatók Éjsza-
kája? Ez egy egész Euró-
pában népszerű fesztivál, 
amely során a világ leg-
újabb kutatásain dolgozó 
emberekkel, pályájukkal, 
eszközeikkel és gondolataival is-
merkedhetnek meg az érdeklődők 
úgy, hogy közben érdekes progra-
mokon vesznek részt maguk is 
tevékenyen. Vagyis minden év-
ben ezen az egy napon mindenki 
átalakulhat vegyésszé, biológussá, 
robotikai szakemberekké, infor-
matikussá, vagy muzeológussá, 

valamint aktívan részt vehet, mint 
(ifjú) kutató egy tudományterület 
ideiglenes művelésében.

A rendezvény egyik fő cél-
ja, hogy a laikus érdeklődőkkel 
megismertesse a sokak számára 
bonyolultnak, vagy unalmasnak 

titulált tudományos kutatásokat, 
valamint a kutatási módszereket. 
A rendezvény elsődleges célkö-
zönsége a 10-18 éves diákok cso-
portja, körükben szeretné növelni 
a tudományos karrier vonzerejét, 
de a programokra természetesen 
az összes korosztályt szeretettel 
várják a szervezők, hiszen a tu-

dományos munkák eredményei 
igen erősen befolyásolják mind-
annyiunk mindennapi életét.

A programok jelentős része, 
mint minden évben regisztráció-
hoz kötött, valamint egy-egy prog-
ramot, rendezvényt többször is 
megismételnek az este folyamán, 
a nagyszámú érdeklődő közönség 
miatt. Így adott a lehetőség, hogy 
mindenki meglátogathasson min-
den olyan rendezvényt, amit sze-
retne, hiszen össze lehet szervezni 
az érdekesebb programokat.

Az ELTE több kara is képvi-
selteti magát, így több 
tudományterület szak-
mai repertoárjával is 
meg lehet ismerkedni. 
A programok között 
lesz vulkán-játszóház, 
számítógépes labirin-
tus játék humán és 
intelligens robotokkal, 
megismerkedhetünk a 
mesterségesen intelli-
gens életőrrel, megtud-
hatjuk, mennyire jók 
az új fényforrások, va-
lamint részt vehetünk 

a pálinkák harcában is.
Remélem, hogy minél többen 

kilátogattok majd a rendezvények-
re, a programokhoz mindenkinek 
előre is jó szórakozást kívánok! 
Bővebb információhoz a www.
kutatokejszakaja.hu/2010 webol-
dalon juthattok.

Hornyák Gábor

Mint minden évben, idén is megrendezik szeptember 
végén, egészen pontosan szeptember 24-én az évről-évre 
egyre nagyobb számú érdeklődőt vonzó Kutatók Éjsza-
kája fantázianevű rendezvényt. Az ország legtöbb felső-
oktatási intézménye képviselteti magát ezen a program- 
sorozaton, élén az ELTE-vel.
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A KuTATóK éJSZAKáJánAK AJánLóJA

éjszakai műszak az egyetemen…
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A már jól bevált sátrak, igazi 
városként funkcionáltak, ugyanis 
minden sátor egy-egy görög vá-
rost szimbolizált. Néhány város 
rögtön igazi poliszfelújításba kez-
dett, így megcsodálhattunk görög 
oszlopokkal övezett sátrat is. Míg 
minden gólya elfoglalta szállását, 
el is telt a nap nagy része, és egy 
könnyed vacsora után a tábortűz 
mellett meghallgathatták patró-
nusaik történeteit.

A hét további részében a csa-
patok, vezetőik segítségével játé-
kos vetélkedőkön vehettek részt. 
Kezdve a Showhajtással, ahol  
a csapatépítés szempontjából fon-
tos ügyességi feladatokat kellett 
megoldaniuk. A továbbiakban 
nagyon összetett és komoly játék 
várt rájuk a Craft keretein belül. 
Itt rengeteg különböző felada-
tot kellett megoldaniuk, volt ki-

képzés, logikai fejtörő, építkezés 
és még sorolhatnám. Minden 
állomáson pontot és tapasztala-
tot gyűjtve haladhattak tovább  
a két napos játékon. A szervezők 
nem feledték az esti versenyeket 
sem, így nem maradhatott ki az éj-
szakai túra, melyet egy fergeteges 

bulival koronáztak meg a leendő 
egyetemisták. A hosszú reggeli 
pihenés után délután kiegyenlí-

tő focival folytatódott  
a program, mely saj-
nos kisebb sérülé-
sekkel fejeződött be.  
Utolsó előtti nap nyi-
tott a tőzsde, ahol is-

mét vetélkedhettek egymással  
a csapatok. Szórakoztató és vicces 
feladatokat kellett teljesíteniük. 
A délután folyamán a Casino 
állt a gólyák rendelkezésére, ahol 
egyénileg gyűjthették pontjaikat, 
melyeket később az Árverésen 
válthattak be különböző ajándé-
kokra.

A vetélkedők között meghall-
gathatták az Informatikai Kar 
Hallgatói Önkormányzatának 
tisztségviselőit, akik minden fon-
tos információt elmondtak, ami  
a kezdetekhez szükséges. Beszé-
det tartott Dr. Kozma László dé-
kán és Dr. Gergó Lajos oktatási 
dékánhelyettes is.

Bízom benne, hogy a prog-
ramok széles skáláján mindenki 
megtalálta a neki legjobban tet-
szőt és élményekben, bulizásban 
gazdag hetet töltött el leendő ba-
rátokkal. Akik pedig nem vettek 
részt az idei gólyatáborban, csak 
annyit üzennék: bánhatjátok.

R.R.

Idén is Veszprém-Újmajor, a volt szovjet laktanya adott 
otthont a gólyatáborban résztvevő friss „husik” számá-
ra. Az érdeklődők, majd egy hetet tölthettek el a felsőbb 
évesek társaságában, meghallgathatták tanácsaikat,  
jó kapcsolatot alakítva ki velük és társaikkal. A hagyo-
mányokhoz híven, eltérő központi motívummal jelent-
keztek a szervezők. A tavalyi „zombis” tábort idén a gö-
rög mitológia alakjai, csapatai és városai váltották. 

ARAToTT A KoMMunIKácIó éS A SZöRnyES METáL

g(R)EEK táborban az idei gólyák!
A KuTATóK éJSZAKáJánAK AJánLóJA

éjszakai műszak az egyetemen…

Ithaka Leszbosz Rodosz

Össz.: 303 316 336

Helyezés: III. II. I.

A
 k

ép
 fo

rr
ás

a:
 L

yd
ér

ch



20 2010. szeptember http://ikhok.elte.hu/bit

A 2010-es év a sport évének 
is nevezhető, hiszen számos vi-
lágverseny került megrendezésre. 
Elég, ha csak a foci világbajnok-
ságra vagy a Magyarországon 
megrendezett úszó Európa-baj-
nokságra gondolunk. Ebben az 
évben Nagykőrös várost sem ke-
rülte ki ez a hullám. Augusztus-
ban 35 gyermek táboroztatása 
volt a város fő célja. 

Tollaslabda és média. Ez volt a 
tábor fő célja és jelmondata. Fel-

készíteni a gyerekeket a szeptem-
berben kezdődő versenyszezonra 
és rávilágítást adni, hogyan is 
zajlik a média világa. Utóbbiban 
segítettünk mi, a magazin szer-
kesztősége. A gyerekek naponta 
2 alkalommal edzettek 2-2 órán 
keresztül. Nemcsak erőnléti,  
de igen komoly taktikai edzése-
ken is részt vettek. 4 edző segítette 
a gyerekek testi-lelki fejlődését, 

hogy igazi sportolókká válja-
nak. Az edzések közti szünetben 

jöttünk mi, a médiás szekció.  
Nagy kihívást jelentett, hogy 
olyan feladatokat és előadásokat 
állítsunk össze, ami mindenki 
számára érdekes és hasznos in-
formációkat tartalmaz. Szeren-
csére több kedvencnek nevezhető 
előadás is volt. Az egyik ilyen, 
amikor egy híradó szerkezeti fel-
építéséről beszéltem, vagy amikor 
a sajtóműfajokról lebbentettem 
fel a fátylat. Nagyon élvezték  
a főszerkesztő előadását is, hogy 
milyen módon érdemes meg-
választani egy nyomdát, hogyan 
érdemes hirdetők, támogatók 
után kutakodni, hogyan is kell, 
hogy kinézzen egy újság. Több 
egyetemi- és bulvárlap szerkezeti 
felépítését is áttanulmányoztuk. 
Több olyan feladat is volt, ahol 
az egyéni képességekre voltunk 
kíváncsiak. A táborlakók kedvenc 
gyakorlati feladata igen nagy akti-
vitást igényelt. 4-5 fős ministábok 
kialakítását kértük tőlük. Volt, aki 
fotózott, volt, aki kamerázott, volt, 
aki riporterként tevékenykedett 
és mindenki volt legalább egyszer 
interjúalany. Így a kamera előtt és 
mögött is kipróbálhatták magu-
kat. Mi pedig a tábor végére egy 
nívós tábori híradót állítottunk 
össze, amiben mindenki felfedez-
hette munkája gyümölcsét.

A tábor végén annyit minden-
képpen megállapíthattam, hogy 
jó volt olyan gyerekeket látni, akik 
az utolsókig küzdötöttek a pályán, 
majd amikor lejöttek a pályáról 
hatalmas szemekkel és tudásra 
éhesen várták azt, hogy beszél-
jünk az életükről. A Médiáról.

Csajbók Judit

Joggal kérdezhetnétek mi köze a sportnak és a médiának 
egymáshoz? Mi, itt a szerkesztőségben próbáljuk felhív-
juk a figyelmeteket a mindennapi sport fontosságára,  
illetve hogy minél tájékozottabbak és minél kíváncsibbak 
legyetek a nagyvilágban történt eseményekkel kapcsolat-
ban. Nyáron szerkesztőségünk 2 tagja meghívást kapott 
egy tollaslabda-média táborba. 
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A SPoRT éS A MédIA nyáRon SEM hAgyTA hIdEgEn A SZERKESZTőSég TAgJAIT

Sportol a BIT magazin
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 Az 1976-os, első, 350 fős, 
abaligeti találkozó óta a rendez-
vény mára már bejárta az egész 
országot, ezen idő alatt ismeret-
ségét és hallgatói táborát egya-
ránt a folyamatos és drasztikus 
növekedés jellemezte. Idén visz-
szatértek Pécs közelébe, és Orfűn 
vertek tábort. Egy EFOTT-on el-
töltött nap, a teljesség igénye nél-
kül, leírja az ottani hangulatot és 
azt, amiért érdemes oda 
ellátogatni akár egy egész 
hétre is.

 A sátrak mögül felszál-
ló hajnali párával együtt 
illan el az a csend is, amely 
az utolsó koncertek után 
jellemzi a kempinget. Kó-
cos hajak és fáradt szemek 
igyekeznek magukba ismét 
erőt önteni, fogkefék halk 
súrlódása, egy-egy köpés, 
és lassan el is kezdődik egy át-
lagos efottoló napja. A kemping 
területét elhagyva, a megszo-
kott gyaloglási sebességet még 
nem elérve, cammog pár ember, 
hogy éltető koffein után nézzen.  
Aztán ahogy a nap egyre maga-

sabban jár, és a sátrakban lévő 
hőség elviselhetetlenné válik, 
azok az álomszuszékok is meg-
jelennek, akiknek eddig csak  
a horkolását lehetett hallani. 

A reggeli, délelőtti és kora 
délutáni időszak a regeneráló-
dásé, az étkezésé és az általam 
szociális sétánynak nevezett sá-
torsor felkereséséből állt legin-
kább. Ezen a soron különböző 

szervezetek képviselték magukat 
kisebb, nagyobb erőráfordítással. 
Voltak olyan sátrak, ahol senki 
nem ült, vagy csak egy széken 
valaki keresztrejtvényt fejtett  
a feje felett lógó papírral, amin 
egy megfejthetetlen betűszó van. 

Egy szervezethez én is benéztem. 
Tibet-Európa Alapítvány név állt 
azon a táblán, amely a sátor előtt 
állt, rajta a programokkal. Álta-
lános tanításokat adtak a tibeti 
buddhizmusról, gyakorlati mód-
szerekről, melyek segítik jobbá 
tenni a saját és a körülöttünk 
lévők életét. Ezeket a tanításo-
kat azok a gyakorlók mondták 
el, akik már régóta használják 
őket, így tapasztalatuk hitelessé 
tette a tanítást a legtöbb oda-
látogatónak, így számomra is.  
Mivel késő délután érkeztünk 
meg hozzájuk rövid beszélge-
tés után el is búcsúztunk, mert 
mindannyian siettünk a koncer-
tekre. Ezt a fergeteges estét a 30Y 
és a Quimby nyitotta meg egy fe-
lejthetetlennek is nevezhető kon-
certtel. Egész testünkön áthaladt 
az a felszabadultság, amit a tö-
meg sugárzott magából, amint  
a legnépszerűbb slágerekre ug-
rált és csápolt. Ezzel a jó érzéssel 

zárult számunkra ez a nap haj-
nali háromkor, amikor elhagy-
tuk az aznapra már csendesedő 
tábort, hogy másnap majd ismét 
újra kezdhessük, csak szabadon.

Zsoldos János

Így szól a mottója idén az Orfűi-tó mellett megrendezett 
tradicionális hallgatói találkozónak. A vizsgák és szigor-
latok súlya alól felszabadult hallgatóknak persze ezt nem 
is kellett hangsúlyozni, bölcsész, fizikus, szociológus és 
könyvtárszakos egyaránt feszültségmentesen érezte ma-
gát, és ezt az életbölcsességet vitte tovább a szemeszterre 
is. Csak szabadon.

EfoTT

csak szabadon
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Amikor valamit feltalálnak, 
vagy fejlesztenek, akkor mindig 
az a cél vezeti a kutatókat, hogy 
az emberek számára egy jobb, 
kényelmesebb életet biztosítsa-
nak, de sajnos az ember intel-
ligenciája is szükséges ahhoz, 
hogy egy elkészült és közreadott 
találmányt haszno-
san és ne kártékonyan 
használjon.  Amióta az 
információs forrada-
lom lezajlott, minden 
második sarkon talál az 
ember egy olyan elekt-
romágneses jelet, amit 
megfelelő eszközzel 
meglovagolva kapcso-
lódhat olyan informá-
ciós szolgáltatásokhoz, 
mint amilyen az Inter-
net, vagy automatikus 
telefonközpontok. Ez egy na-
gyon hasznos dolog, hiszen az 
emberek így képesek gondolato-
kat, problémákat, megoldásokat 
gyorsan, és hatékonyan megosz-
tani egymással. Hasznosságával, 
akárcsak az emberi elme zseni-
alitása által létrejövő atomener-

giával kézen fogva megjelenő 
atombomba esetében, együtt jár 
az emberi butaság veszélyéből 
fakadó kártékonyság is. Az in-
formáció, legyen az szöveg, kép, 
film, hang, vagy egyéb multimé-
dia nem bír mindenki számára 
haszonnal. Sok trivialitás esetén 

ezt mi magunk is képesek va-
gyunk észrevenni. Ilyen egy-
szerű eset például egy franciául 
nem beszélő ember számára egy 
franciául írt időjárás jelentés, vi-
szont vannak olyan esetek, ami-
kor nem vagyunk képesek, vagy 
nem akarjuk eldönteni, hogy az 

információ fontos e számunkra 
vagy nem, és az ilyen esetekben 
értékes perceket kell kifizetnünk 
a szörfölésért. Hogy mi kárté-
kony és mi hasznos számunkra 
azt csak mi magunk vagyunk 
jogosak eldönteni, de természe-
tesen ebben az esetben is létezik 
orvosi szintje a dolgoknak, ami-
kor már függőségről lehet be-
szélni, és kérni lehet a szakszerű 
beavatkozást a mániákus ször-
fölő számára. Minden esetben, 
amikor egy weboldalt megláto-
gatunk, tegyük fel magunkban 
a kérdést, hogy mit is akarunk 
kezdeni az ott szerzett informá-

cióval, vagy azt, hogy 
amire használjuk, az 
tényleg segít e rajtunk, 
vagy máson bármilyen 
módon. Helyes ön-
vizsgálattal elérhető, 
hogy az ember ne le-
gyen rabja semmilyen 
információnak, és ne 
szenvedjen, ha nem 
jut hozzá a napi adag 
közösségi oldalához, 
Youtube-jához, vagy 
egyéb megszokott 

napi információszükségletéhez. 
Nem elutasítani kell az informá-
ciót, hanem meg kell tanulnunk 
intelligensen hozzáállni ahhoz 
a hatalmas tengerhez, aminek 
bármelyik pontjára elúszhatunk, 
de sosem úszhatjuk be teljesen.

Zsoldos János

Hol húzódik az a vonal, amit ha átlépünk, azt kell mon-
danunk, hogy a szükségesnél többet használtunk egy erő-
forrást? Könnyű eldönteni, ha vízről vagy villanyról van 
szó, de mi a helyzet az információval, és az Internettel? 
Mennyire vagyunk takarékosak, ha arról a benzinpénzről 
van szó, amit az információs sztrádán való száguldozá-
sunk követel?

InTERnETfÜggőSég

Szükséglet vagy kvártély?
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Lassan elhiszem, hogy az, ami nincs a neten, az nem 
létezik. És lassan elhiszem, hogy ami nem került ki  
a Facebookra, az nem történt meg. Bár mindenkinek  
a könyökén jön ki, hogy folyton a közösségi portálok 
veszélyeiről hall, egyre több olyan felmérés lát napvilá-
got, amely szerint a Wikipédia és a Facebook a mérvadó  
a korosztályunk számára. 

 fAcE To fAcEBooK

Te is lájkolod? 

Egyszer volt, hol nem volt 
egyszer egy közösség. Emberek 
alkották, akik háziállatokat tar-
tottak, növényeket neveltek, éltek, 
éldegéltek, mulattak együtt, sírtak 
együtt, és falunak, városnak, osz-
tálynak, csoportnak, bandának 
nevezték magukat. Kezdem azt 
gondolni, hogy ez lassan mind a 
múlté. Ma már csak virtuálisan 
nevelgetünk kukoricát, a krumpli 
elültetése két kattintás, és lassan 
pletykálni is csak az üzenőfalon 
fogunk.

Valahol olvastam (igen, a Fa-
cebookon), hogy ha unokáink ar-
ról faggatnak majd, hogy hogyan 
találkozott nagyanyó és nagyapó, 
elmondhatjuk, hogy az úgy volt, 
hogy nagyapónak megtetszett 
nagyanyó a Facebookon, oszt be-
jelölte. 

Persze egy kapcsolat sem szü-
letik csupán virtuális alapokon. 
Ellenben egy kapcsolat sem mű-
ködik virtuális bázis nélkül. Party 
után a haverok is feltöltenek pár 
jól sikerült képet, (és minden kí-
nos képet) erre a bizonyos oldal-
ra. Ezután ajánlanak három vide-

ót, négy eseményt, és meghívnak 
ide-oda. A végeredmény: Neked 
számot kell adnod szinte minden 
percedről. „Miért nem jelölted 
vissza a nagyit?”(South Park, 
S14e04) Előbb-utóbb rájössz, 
hogy a főnököd éppen keményen 
dolgozott a munkahelyeteken, 
mikor bejelölt Téged az ismerő-
sének. Rögtön vissza is jelölöd, 
hogy tudja, hogy vad munkában 
vagy. Bármi van, bosszút állsz, egy 
Lincseljük meg XY-t! klubbal.

És mindezek ellenére, hogy 
minden lélegzetünknek képe-
zünk egy virtuális lenyomatot, 
még sincs ugyanaz a kötődést 
az emberek között, mint ré-
ges-régen. Persze elhitethetjük 
magunkkal, hogy a barátaink 
törődnek velünk, hiszen meg-
hallgatják a zenéinket, lájkolják  
a linkjeinket, megböködnek.  

De a kapcsolattartásnak ez a 
gyorsított formája, az állandó 
interakció sok emberrel gon-
doskodik arról, hogy közben ne 
legyen mély a kapcsolat igazából 
egyikkel sem. Hiszen utálhatjuk 
együtt a hétfőket, és segíthetünk 
megkeresni az elszökött blöki-
ket, de ezen kívül kire lehet szá-
mítani? 

Amire biztosan számítha-
tunk, az az, hogy minden net-
felhasználó tudni fog rólunk, és 
az élményeinkről. Arról, hogy 
mikor ébredtünk, hogy kinek 
küldözgetünk szívecskéket, 
hogy mit csináltunk munkaidő-
ben. Sokszor tűnik úgy, hogy 
az emberek nem figyelnek oda, 
hogy azt, amit ők közölni szeret-
nének EGY bizonyos emberrel, 
azt mindenki olvassa. Ha ősz-
köszöntő buli volt, és még egy 
rókát is sikerült fogni, nem csak 
a party résztvevői látják, de a 
volt óvónőnk, a HR-es az egyik 
álláspályázatról, és még sorol-
hatnám. 

Érdemes időnként elhallgat-
tatni a billentyűzetet, és szemé-
lyesen kitárgyalni az ilyesmit. 
Egyrészről sok bizalmas közlen-
dő kerül ki az üzenőfalra, és utó-
lag már bánhatjuk, ha elküldtük. 
Pedig a célszemély(ek)nek  is 
jobban esik egy pofa sör mellett 
beszélgetni. 

Borbély Szabina
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A Griddlerek logikai rejt-
vények amik megszámo-
zott jelekkel van ellátva  
a rács körül. A megoldá-
suk képet eredményez.

Minden szám egy foly-
tatólagos azonos színű 
négyzetekből álló cso-
portot jelöl.

Minden csoport között van 
legalább egy üres négyzet.

A jelek már a pontos 
sorrendben vannak. A
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Töltsd ki a négyzeteket úgy, hogy minden sorban, minden oszlopban, 
és minden külön jelölt 3×3-as rácsban vagy az elkerített területeken 
csak egy szer forduljon elő minden egyjegyű pozitív szám!

 A megfejtéseket a sudoku@ikhok.elte.hu címre várjuk.

KvíZ
1. Az ELTE SE-nek köszönhetően hány sportág-
ból választhatsz?
2. Kinél kell jelentkezned, ha segíteni akarsz a 
fogyatékkal élő diákoknak?
3. Akár hány fő is érkezhet a Hackerkonferen-
ciára?
4. Mi történik, ha nem sikerül egymást követő 
2 félévben teljesíteni 27 kreditet?
5. Mikor kezdődik idén a vizsgaidőszak?
6. Milyen címen lehet jelentkezni a gólyatánc-
ra?
7. Milyen sportot űztek azok a fiatalok, akiknek 
médiát oktatott a BIT magazin 2 tagja?
8. Hányan igényeltek eddig Diákhitelt?
9. Meddig lehet leadni a szociális támogatást?
10. Mi az a KomBiz?
11. A kutatók éjszakájának melyik korosztály a 

célközössége?
12. Mikor vették fel Keszei Ernőt az ELTE-re?
13. Melyik weboldalon lehet igényelni belépő-
kártyát?
+1  Neved, e-mail címed.

A megfejtéseket a quiz@ikhok.elte.hu címre 
várjuk. 
A kvízt összeállította: Buzgán Attila Bence

Az előző szám helyes megfejtései: 
1. 4290, 2. 9628, 3. XXIII, 4. Okta-
tói Munka Hallgatói Véleményezése,  
5. Cigánykártya, 6. Wall-E, 7. május 21., 8. Du-
naújvárosban, 9. MIT, 10. Jake Gyllenhaal, 11. 
Nem veszik fel., 12. Istenes Zoltán

 
A helyes megfejtést beküldők között Galaktika könyvet sorsolunk ki. 
Az előző feladvány helyes megfejtői: nagy Krisztián (Féléves Galaktika ma-
gazin előfizetés), juhász Dávid (Galaktika könyvcsomag), maracska K. Ádám 
(Galaktika könyvcsomag)

A helyes megfejtést beküldők között ELTE-s pólót sorsolunk ki. 

Tipp: A kvíz megfejtésében nagy segítséget nyújtanak a cikkek!
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IMPRESSZuM

A ház előtt egy kisfiú ágaskodik. 
Nem éri el a csengőt. Arra jön 
egy szerzetes, jóságosan segít 
neki és megnyomja a csengőt.
– Köszönöm atyám, de most az-
tán szaladjunk!

A kötelező sorkatonai szolgálat 
idején két cimbora beszélget:
– Samu, hogy lehet, hogy meg-
úsztad a katonaságot, hisz 
makkegészséges vagy?
– Öregem, én sem értem. Há-
romszor is voltam sorozáson, 
sose volt velem semmi gond. 
Fogadtam is a sorozó orvossal 
tíz darab ezresben, hogy alkal-
mas vagyok…

Kovács dicsekszik a barátjának:
– A feleségem valóságos sza-
kácsművész. Minden nap más 

nevet talál ki ugyanannak az 
ételnek.

Egy állami intézménynél csinos, 
fiatal nő jelentkezik a személy-
zeti osztályon.
– Mihez ért? – kérdezi tőle a sze-
mélyzetis.
– Semmihez.
– Sajnálom, azokat az állásokat 
már mind betöltötték.

Szőke nő telefonál a tűzoltóság-
ra:
– Halló, segítsenek, kérem! Tűz 
ütött ki a lakásban.
– Értem. És hol van az a tűz?
– Hát, a konyhában, meg már az 
egyik szobában is!
– Úgy értem, hogy jutunk oda?
– Miért, az a nagy piros autójuk 
már nincs meg?

Egy elhízott amerikai jön ki a 
szupermarketből, egyik kezé-
ben egy karton sör, a másikban 
grillcsirke, sült krumpli, és teli a 
szája. Szembe jön vele egy haj-
léktalan és megjegyzi:
– Uram, én már két napja nem 
ettem.
Mire a dagadt:
– Minden elismerésem. Bárcsak 
nekem lenne ilyen akaraterőm!

– Maga, ott az utolsó sorban! – 
szólítja fel a professzor az elő-
adóteremben az egyik hallgatót. 
– Hány lakosa van a legnagyobb 
japán szigetnek, és mi a neve?
– Sok – válaszolt a hallgató. – És 
Kovács Jánosnak hívnak.

Cserép Máté András

 

viccek






