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Szénszünetre kényszerülnek az egyetemek

A Népszabadság megbíz-
ható forrásokból származó 
értesülései szerint a nagy 
egyetemek, amelyeket a 
legerőteljesebben érint a 
kormány év végi zárolása, 
egységesen eldöntötték, 
hogy december utolsó har-
mada és január második 
hete között bezárják kapuikat. Néhol ez csak a kollégi-
umokra terjed ki, de lesznek helyek, ahol a képzést is 
érinti az intézkedés.

Az épületek időszakos 
bezárásával, a szabadsá-
gok kötelező kiadásával 
a hat egyetem körülbelül 
ötszázmillió forint megtaka-
rítást remélhet.
A lap emlékeztet: az Emberi 
Erőforrások Minisztériumát 
érintő zárolásból több mint 
hétmilliárd forintot vertek rá 
a felsőoktatásra. Az érintet-
tek a legnagyobb egyete-
mek, köztük a debreceni, a 
pécsi, a szegedi, az ELTE, 
a Budapesti Műszaki Egye-
tem, vagyis azok, amelyek-
től még van mit elvonni.
Fábián István, a debrece-
ni egyetem rektora szerint 
„átgondolatlan, kiszámít-
hatatlan, kezelhetetlen” 
az intézkedés. Tőlük 904 
millió forintot vesznek el, 
ez az összeg csaknem 
egyhavi állami támogatá-
suknak felel meg.
forrás: http://index.hu

A Te állásod!

2012. november 12–15. és 19–20. 
között személyre szabott tréningek-
kel, pályaválasztási és álláskeresési 
tanácsadással is várja az érdeklődő-
ket a Hallgatói Karrier- és Szolgál-
tató Központ a Felkészítő Napokon. 
A rendezvényhez 2012. november 
20–22. között Virtuális Állásbörze 
is kapcsolódik. 
A programok célja, hogy a részt-
vevők személyre szabott foglal-
kozásokon vehessenek részt és 
választ kapjanak pályavá-
lasztással, álláskereséssel 
kapcsolatos kérdéseikre. 
Az érdeklődők belekós-
tolhatnak, hogyan lesz az 
álláskeresésből hozzájuk 
illő munka, mire érdemes 
odafigyelniük, hogy siker-
rel vegyék a kiválasztá-
si folyamat akadályait. 
A Felkészítő Napokon lesz 
próbainterjú, szó lesz a 
diákmunka-lehetőségek-
ről, az érdeklődők megis-
merkedhetnek a kiválasz-
tási folyamatokkal, vala-
mint interaktív előadások 
is várják a résztvevőket. 
Az ELTE-hallgatók számá-
ra a részvétel ingyenes.
Időpont: 2012. november 
12–15. és 19–20.
Helyszín: ELTE Hallga-
tói Karrier- és Szolgáltató 
Központ (1052 Budapest, 
Gerlóczy utca 11.)
forrás: http://www.elte.hu

Varga Tamás Módszertani Napok 2012

A Varga Tamás Módszertani Napokat 1989 óta minden év novemberében megtart-
ják. A TTK Matematikatanítási és Módszertani Központ és a Bolyai János Matema-
tikai Társulat nemzetközi matematikatanítási konferenciáját idén november 16–17. 
között rendezik a TTK-n.
Az eseményen szó lesz a fejlesztő matematikáról és a középiskolai matematikataní-
tásról, a résztvevők az aktív táblával kapcsolatban is új ismeretekkel gazdagodhat-
nak, de lesz poszter-, könyv- és taneszköz-bemutató is. A diákprogramok mellett 
angol nyelvű szekcióval is készülnek a szervezők.
A Varga Tamás Módszertani Napok talán legfontosabb jellegzetessége, hogy 
egyszerre szól a matematikatanítás módszertanának oktatóihoz, kutatóihoz, az 
összes korosztályt tanító gyakorló matematikatanárokhoz (az elsősökétől kezdve 
a felső tagozaton és a gimnáziumokon keresztül egészen a különböző szakképző 
intézmények tanáraiig, illetve a főiskolai és egyetemi oktatókig) és a matematika 

tanárszakos hallgatókhoz. A rendezvénysorozat programját a szervezők mindig úgy igyekeznek összeállítani, hogy a 
matematikatanítás minél több területét érintsék.
Időpont: 2012. november 16–17.
Helyszín: ELTE TTK (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C)
forrás: http://www.elte.hu

Itt a Neptun
Az ELTE új tanulmányi rendszere, a 
Neptun Egységes Tanulmányi Rend-
szer 2012. november 15-én reggel 
elindult, az ETR 2012. október 31-i 
adatállományával. A Neptun hon-
lap címe: https://neptun.elte.hu.
Mint korábban már megírtuk: 
az egyetemi ügyintézésben az 
EHA kódot Neptun kód váltja fel. A Quaestura Hallga-
tói Ügyfélszolgálati Iroda Q-tér elnevezésű honlapján a 
Neptun hozzáférés menüpont alatt elérhető a Neptun 
kód megtekintése és elvégezhető a kezdeti Neptun jelszó 
létrehozása. A Neptun kód az EHA kódhoz hasonlóan egy 
személyhez rendelt, az ELTE-re nézve egyedi azonosító, 
6 karakterből – az angol ABC betűiből és számjegyek-
ből – áll. A felület használatára 2013. március 31-ig lesz 
lehetőség.
A hallgatók és oktatók részére készült, Neptun használatát bemu-
tató e-learning tananyag a http://www.eleed.net/go/elte 
címen látható. A belépéshez az előző bekezdés szerint létre-
hozott Neptun hozzáférés szükséges.
További információkért látogasson el a Q-tér Neptun beveze-
tés GyIK oldalára!

forrás: http://www.elte.hu
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Válság és a felhök

Az utóbbi hetekben azt vettem észre, hogy 
egyre több és több ember élete válik tragikussá. 
Egyre inkább beszivárog a mindennapjainkba 
a válság, ezáltal feszültebbekké és mogorváb-
bakká válunk akaratunk ellenére is.

Ezen a tényen persze az óraátállítás sem 
segített, aminek úgy 10-15 éve nincs semmilyen 
gyakorlati haszna. Egyes tévhitek szerint ilyen-
kor áramot tudunk megspórolni a világításon 
vagy egyéb marhaságok.

Érdemes lehet egy kis időt eltölteni az előző 
állítás átgondolásával, miszerint válság van, 
spóroljunk, legyünk környezettudatosak. Nos, 
nem hiszem, hogyha 5 perccel kevesebb ideig 
égetjük a lámpát, meg tudjuk menteni a Földet, 
pláne nem a villanyszámlánkat. Gondoljunk 
csak bele, hogy mennyit fogyaszt egy asztali gép, egy porszívó, egy vízme-
legítő és mennyit egy hagyományos vagy pláne egy energiatakarékos izzó.

Mondanám, hogy használjunk táblagépet vagy e-book olvasót, hiszen 
ezzel is spórolhatunk – áramot. Nemcsak könyveket olvashatunk vagy 
böngészhetünk velük a neten, hanem akár így, a vizsgaidőszakba szépen 
belecsúszva tanulhatunk is rajta saját vagy társaink jegyzeteiből.

Bár még nem szereztem be e-book readert, és táblagéppel sem rendelke-
zem, egy nagyobbacska okostelefon is hasonlóan jó szolgálatot tud tenni – 
nem, nem a vizsgaalkalmakra gondolok. Én – amióta megvan – rendszeresen 
azon olvasok könyvet, ha időm és energiám engedi. Szerintem remek, hogy 
egy az egyben benne van minden. Tudom ajánlani még nektek a felhőszol-
gáltatásokat, amelyeket mindenképpen érdemes használni, mert így – egy 
szerveren tárolva – a dokumentumaink folyamatosan hozzáférhetőek több 
eszközről, ha van internetkapcsolatunk. Ezáltal megelőzhető az, hogy valami 
éppen ne legyen nálunk, amikor szükségünk van rá, és az állandó usb-zéstől 
is megkíméljük magunkat.

Szépen sikerült megint csak elkanyarodni az eredeti témától. De azt elmond-
hatjuk, hogy az előrejelzések szerint nem várható jó idő se az időjárásban, se 
a gazdaság területén. Ezért aztán jól öltözzünk fel, akkor is, ha az Egyetemre 

jövünk, hiszen ki tudja, hogy milyen 
költségcsökkentéseket kell még 
elszenvednünk itt Lágymányoson. 
Illetve hozzunk magunkkal a felhő-
ben vagy a harddrive-on tanulni valót, 
hiszen lassan itt a vizsgaidőszak.

Török Balázs
Tétékás Nyúz Főszerkesztő

foszerkeszto@ttkhok.elte.hu
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HÖK4 Elnöki beszámoló
Félrendszeres összefoglaló a HÖK életéről

Beszámoló a legutóbbi Küldöttgyűlésről, a személyi változások-
ról a TTK HÖK-ben, a következő Küldöttgyűlés témáiról, a legu-
tóbbi EHÖK Küldöttgyűlés utóhangjairól, az önképző hétvégénkről 
és a HÖOK-ról.

Elődömhöz hasonlóan én is igyek-
szem titeket viszonylag rendszeresen 
tájékoztatni a TTK HÖK és környezeté-
nek életéről, illetve a tisztségviselőink 
is rendszeresen írnak nektek bizonyos 
részkérdésekről. Alapvetően mindig 
arról írunk, ami szerintünk fontos és 
érdekes, de ha van valami téma, ami 
érdekelne titeket, amiről szeretnétek 
olvasni vagy van olyasmi, amiről írtunk, 
de részletesebben is érdekel titeket, 
akkor szóljatok és igyekszünk a kérést 
teljesíteni!

Talán a legfontosabb dolog, ami tör-
tént a múlt héten, hogy Küldöttgyűlést 
tartottunk, aminek a meghívóját ti is 
olvashattátok a Nyúzban illetve a hon-
lapunkon is. Ezen a Küldöttgyűlésen a 
szokásos módon elhangzottak a kötele-
ző beszámolók, majd a küldöttek sza-
vaztak is róluk. Ezeket a beszámolókat 
szintén megtalálhatjátok a honlapun-
kon, a Küldöttgyűlés meghívóját takaró 
bejegyzés mellé feltöltve. A beszámolók 
után új mentorkoordinátort és új bio-
lógia szakterületi koordinátort válasz-
tottunk. Mindkét tisztségre két ember 
pályázott, így a TTK-s hagyományok-
nak megfelelően hosszú vita kezdődött, 
hogy a két jelölt közül választani tud-
jon a Küldöttgyűlés. A vita végén az új 
 mentorkoordinátor Kovács Fanni volt 
biológia szakterületi koordinátor lett, 
míg az új biológia szakterületi koordi-
nátor Szabó Tamás, a biológia szakterü-
let választmányi delegáltja lett.

A másik igen fontos napirendi 
pont egy új Alapszabály elfogadása 
volt. Ez az új Alapszabály igazából az 
a módosítás, amit már nagyon régóta 
ígérünk, hogy a szakterületeink számá-
ra nagyobb szabadságot adjunk. For-
málisan azért írtunk új Alapszabályt, 
mert már nagyon sokszor volt korábban 
módosítva és ezért már kissé nyakate-
kert lett az összkép. Attól hogy mi elfo-
gadtuk, még nem lép hatályba, ugyanis 
ehhez az ELTE Szenátusának is el kell 
fogadnia, bár a Szenátusnak csak akkor 
van joga megtagadni mindezt, ha az 
Alapszabály törvényellenes lenne.

Mivel a személyi kérdésekkel és 
az Alapszabállyal összesen kicsit több 
mint hat órát foglalkoztunk, ezért a 
további napirendi pontokat elhalasz-
tottuk egy következő küldöttgyűlésre, 
amit várhatóan december 4-én fogunk 
tartani. Ezen a Küldöttgyűlésen fogjuk 
tárgyalni a 2013-as évi mentorkoncep-
ciót, a Küldöttgyűlés és a Választmány 
új Alapszabályhoz illeszkedő ügyrend-
jét és a Tétékás Nyúz új Szervezeti és 
Működési Szabályzatát.

Amint azt láttátok már, elindult 
az új tanulmányi rendszer, a Neptun. 
Egyelőre még vannak vele gondok, 
úgyhogy ha láttok valami problémát, 
akkor írjatok a neptun@ttkhok.elte.hu-ra 
a Neptun kódotokkal és a probléma 
részletes leírásával. Reméljük hama-
rosan minden probléma megoldódik.

További fejlemények voltak a 
KolHÖK-öt érintő EHÖK Alapszabály-
módosítással kapcsolatban. A legutób-
bi Szenátuson levették a napirendről, 
hogy a zajló jogorvoslati eljárásról 
részletesebben tudjanak tájékozódni 
a szenátorok. Magának az eljárásnak 
a végeredménye meglehetősen furcsá-
ra sikeredett. Egyrészt kiderült, hogy 
számos dolog van, ami ellen nem lehet 
értelmes módon jogorvoslattal élni 
az Egyetemen belül (a bíróságon ter-
mészetesen lehet), másrészt ugyan a 
KolHÖK jogorvoslati kérelmét elutasí-
tották, de az indoklás számos kérdéses 
pontot vetett fel az eljárással kapcso-
latban, amikről jelenleg további viták 
folynak.

A lassan szokásos menetrend sze-
rint ismét zárolást irányzott elő a kor-
mányzat a felsőoktatásban. A zárolás 
csak azt jelenti, hogy tartalékot kell 
képezni, amit akár a végén el is költhet 
az Egyetem, de az eddigi gyakorlatban 
ez mindig tényleges elvonással is járt, 
úgyhogy így is készülünk erre. Az ösz-
töndíjkereteket is érinti, de ez nektek 
nem fog feltűnni, mert a már elbírált ösz-
töndíjakhoz (tanulmányi és szociális) 
nem kell majd hozzányúlni. Ennek 
hatására az Egyetem elkezdte fontol-

gatni, hogy nálunk is legyen a sajtóban 
már keringő „szénszünet”.

Jelenleg éppen a TTK HÖK szo-
kásos önképző hétvégéjén vagyunk. 
Ilyenkor elmegyünk egy eldugott hely-
re, mint például most egy cserkész-
szállásra, ahol lehetőleg messze van 
a civilizáció és össze vagyunk zárva. 
Nagyjából három fontos célja van egy 
ilyennek. Egyrészt ilyenkor a frisseb-
beknek képzést tartunk mindenféle 
témában, ami a céljainkat, működésün-
ket érinti. Másrészt több szekcióban 
projekteket valósítunk meg, például 
ezen a hétvégén most az új térítési és 
juttatási szabályokat tanulmányozzuk 
át, átnézzük a keringő HKR módosítá-
sokat, hogy a lehető legjobban alkal-
mazkodjon a szabályzatunk az Nftv. 
előírásaihoz, áttekintetjük a TTK HÖK 
rendezvényszervezésének menetét, a 
kommunikációnkat, tervet készítünk 
a számtalan TTK-hoz köthető civil 
szervezettel való együttműködésre és 
hasonlók. Harmadrészt pedig csapat-
építés folyik, ami részben szervezett 
ismerkedés, részben pedig kötetlen 
szórakozás esténként.

Kissé hasonló rendezvényen vet-
tünk részt öten az azelőtti héten, ami-
kor az ország minden részéből össze-
gyűlnek a HÖK-ök, hogy meghallgas-
sák és megvitassák az aktualitásokat 
a Hallgatói Önkormányzatok Orszá-
gos Konferenciájának szervezésében. 
A témák közül mint aktualitást kiemel-
ném, hogy nemsokára mányzati kezde-
ményezésre megalakul a Nemzeti Ifjú-
sági Tanács, amely az ifjúság érdekeit 
hivatott képviselni a kormányzat felé, 
illetve a már említett térítési és juttatási 
szabályokat.

Ferdinandy Bence
Elnök

ELTE TTK HÖK
elnok@ttkhok.elte.hu
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HÖK HÖK 5Külügyi Börze Lágymányoson
Helyszíni riport

Mintha ingyen sör lett volna a Földgömbnél, olyan érdeklődés 
jellemezte a november 15-én megrendezett ELTE Külügyi Börze 
2012 lágymányosi szekcióját.

Ha ez túlzás is, tény hogy tisz-
tes számban voltak érdeklődök, ahol 
campusunk három kiváló kara, illetve 
más szervezetek standjai reprezen-
tálták magukat, információt kínálva 
számos különféle külföldi lehetőség-
ről, ösztöndíjról, csereprogramról, 
nyári egyetemről, jószerivel bármiről, 
ami külföldi tanulmányokat érinti.
Mielőtt nekikezdenék, fontos megje-
gyeznem, hogy mint ELTE-s rendez-
vény a börze nem korlátozódott csak 
ránk, a hét más napjain egyetemünk 
többi campusán is felálltak a stan-
dok, amelyeket hasonló népszerűség 
jellemzett. A Múzeum körútiakat az 
Index stábja is meglátogatta, aján-
lom videóriportjukat mindenkinek.
TTK-sként persze első állomásom oda 
irányult, ahol karunk három betűje 
lógott rendíthetetlenül egy pad szé-
léről. Itt a TTK-s külügyi ex-főmentor 
irigylésre méltó lelkesedéssel rohant 
le, és kérte egy vagy több, számom-
ra szimpatikus ország nevét. Miután 
pár paksaméta átfutott a kezén, már 
landoltak is az enyémben különféle 
egyetemek gazdagon nyomtatott füze-
tecskéi. 

Persze a központi elem, az a bizo-
nyos Erasmus, minden ösztöndíj leg-
kedveltebbje volt: szakokra lebontva 
lehetett igen hosszú listákat böngész-
ni, amelyekben az Erasmusban részt-
vevő, és az ELTE-vel kapcsolatban 
álló európai egyetemek álltak. A ren-
geteg név egyben biztosítéknak tűnt 
arra is, hogy nemcsak a szakunknak, 
hanem szakosodásunknak, érdeklődé-
sünknek megfelelő helyet is találhas-
sunk a kellő elhatározás birtokában. 
Az Erasmus iránt érdeklődőknek 
ráadásul délutánra egy külön előadást 
is szerveztek a mínusz egyedikre.
Mint azt nekem is megemlítették, 
érdemes tudni, hogy ha már egy 
másik egyetemmel kapcsolatban 
van az ELTE – bár lehet, hogy csak 
egy adott ösztöndíjprogram kereté-
ben –, a létező kapcsolatban jellem-
zően több „tartalék” is van, érdemes 
érdeklődni esetleges további lehető-

ségek, programok iránt. Sőt, még ha 
kiszemelt helyünknek jelenleg nincs 
is szerződése az ELTE-vel, érdemes 
felvenni a kapcsolatot, ritka az egye-
nes elutasítás, és gyakran komoly 
lehetőségek nyílhatnak meg így.
Visszatérve, a számos európai ország 
között a német dominancia a DAAD 
(Német Felsőoktatási Csereszolgálat) 
égisze alatt hamar szembetűnő lett, ha 
hátrapillantottam, és átfutottam a map-
pákon levő neveket, „Universitätek” 
sora szerepelt rajtuk. Mint a germá-
nok nyelvét nem beszélő egyén, én 
ezt passzívan konstatáltam, de nem 
kellet továbbállnom, bőven kaptam 
a kezembe az én célországaimban 
fellelhető egyetemekről is anyagot.

Körülnézve egyébként hamar feltűnt, 
hogy Skandinávia és Nyugat-Euró-
pa a fő célpontjai a magyar TTK-sok-
nak; persze úgy vélem, mint amúgy 
is régi és jellemző trend, ebben 
semmi meglepőt nem lehet találni.
Aki távolabbra vágyott, az is örül-
hetett, nemcsak az öreg konti-
nens iskolái vonultak itt fel,  a 
távol-keleti és az amerikai felső-
oktatás is képviseltette magát. 
Ha már Amerika, a szomszédban a 
kis csillagos-sávos lobogók tették fel-
tűnővé a Fulbright program standját, 

amely egy egyesült államokbeli ösz-
töndíjakat s cserelehetőséget össze-
fogó, meglehetősen régi, méretes és 
sikeres kezdeményezés. Az itt lévő 
hölggyel való beszélgetésből kiderült, 
élénk érdeklődés övezi a tengeren-
túlt is: hozzájuk nemcsak a Fulbright 
kapcsán, hanem általában az ameri-
kai felsőoktatási rendszer sajátosságai 
okán is jönnek tanácsokat kérni, így 
ők is nyújtanak általános segítséget az 
Amerikába vágyóknak.

Pár lépéssel arrébb a Pillar Ala-
pítványt reprezentáló lányokkal ele-
gyedtem szóba. Bevallom őszintén 
nekem ez egy eddig ismeretlen név 
volt, azonban hamar tisztázódott a 
mibenlétük. Ők nem annyira a külföl-
di tanulással, mint az ahhoz egyéb-
ként szervesen kapcsolódó nemzetkö-
zi ismeretekkel, értékekkel és különö-
sen az Európai Unióval foglalkoznak, 
valamint mindazzal, amit ennek a 
közelebbi megismerése és jobb átte-
kinthetősége képvisel. A Pillar egyik 
fő eleme az Európai Ifjúsági Parla-
ment, amely az igazit imitálandó, fia-
talokat bevonva segíti a demokrácia, 
az Unió értékeinek terjesztését, más 
kultúrák jobb megismerését, általában 
egy széles látókör és nyitott gondol-
kodás elősegítését, nem mellesleg egy 
remek lehetőséget nyújt kapcsolatok 
építésére, illetve politikai- és vitakul-
túránk fejlesztésére. Ezenkívül a Pillar 
számos szakmai programot szervez 
és további lehetőségeket biztosít az 
Európa Klubján keresztül.

Ha már az előbb felhoztuk a nyitott 
gondolkodást, ennek jegyében átnéz-
tem az IK, TáTK és TÓK reszpektív 
standjaihoz is, hogy náluk mégis mi 
a helyzet külföldi téren. Az elvárása-
imat mindenképp sikerült kielégíte-
niük, természetesen a társadalomtu-
dósságnak szerves része minden ami 
nemzetközi, így náluk az aktív jelenlét 
magától értetődő; de az IK sem panasz-
kodhat, ők az Erasmuson túl főleg 
az IAESTE keretében utazhatnak ki.
M indez össze is foglalja a benyomá-
saimat. Jó volt látni a nagyszámú 
érdeklődőt, és a másik oldalon a gaz-
dag kínálatot. Olybá tűnik, ha meg-
van a megfelelő nyelvismeretünk és 
elhatározásunk, minden adott ahhoz, 
hogy körbenézzünk a nagyvilágban, 
akár rövidebb, akár hosszabb időre.
Személy szerint én mindenkit bátorí-
tok erre.

Csóka Krisztián 
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Tudj meg rólunk többet!
Szakterület környezettanos módra

Kíváncsi vagy hogyan alakul szakunk élete a HÖK-ben? 
Érdekel, mit tudunk megvalósítani az egyetemi életben? Olvass 
tovább a részletekért. 

Sziasztok! László Dorina vagyok, 
Környezettan szakos hallgató, tanári 
szakirányon. A Hallgatói 
Önkormányzatban való tevé-
kenykedést két évvel ezelőtt 
kezdtem szakos képviselő-
ként, 2012 márciusa óta pedig 
én töltöm be a Környezettu-
dományi Szakterületi Koor-
dinátori tisztséget.

Idén harmadszorra va-
gyok mentor, ami rengeteg 
előnyt, illetve tapasztala-

tot jelent egy ilyen poszt betöltésekor. 
A mentorrendszer alapvetően „megta-

nít viselkedni”, lefektet olyan 
íratlan szabályokat, amelye-
ket a hallgatókkal való kom-
munikáció során célszerű 
betartani. Emiatt minden-
kinek tudom ajánlani, hogy 
jelentkezzen mentornak. 

A SzaCs mozaikszó a 
Szakterületi Csoport rövidíté-
se. Ez a csapat lelkes és kreatív 
hallgatókból áll, tagja minden 

szakos képviselő, illetve mentor, munká-
jukat pedig a Szacskó koordinálja.

Feladatunk, hogy a Hallgatói Önkor-
mányzat nézeteihez hűen, a szakunkon 
tanuló diáktársainkat képviseljük. Nem 
véletlenül használtam ezt a kifejezést, 
hiszen fontos tudnotok, hogy mi, SzaCs 
tagok, valamennyien hallgatók vagyunk 
itt az ELTE-n, és a hallgatói érdekképvi-
selet mellett mi is küzdünk a tárgyfelvé-
telkor, a vizsgaidőszakban vagy éppen 
utána, a jegybeíratáskor.

Mivel testközelből tapasztaljuk 
meg ezeket a nehézségeket, számos 
lehetőségünk nyílik változtatni eze-
ken a helyzeteken. Ilyen volt például a 
tavaly év végén megvalósított tantervi 
háló felülvizsgálata.

Számos alkalommal néztünk szem-
be olyan problémákkal is, amelyek apró 
szabálytalanságokból adódtak. Ilyen pél-
dául, ha egy oktató nem jelenik meg az 

Korlátlan beszélgetés feltöltőkártyásoknak!

Szeretnél feltöltőkártyásként kor-
látlanul beszélni a haverokkal? Akkor 
válaszd a VitaMAX Tuning tarifát, töltsd 
fel 5000 Ft-tal és beszélj korlátlanul 0 Ft-ért 
minden vodással a fel-
töltéstől számított 30 
napig. Sőt, 5000 Ft-os 
feltöltés esetén az SMS 
és a beszélgetés is sok-
kal olcsóbb: 28,5 Ft 
minden időszakban. 
Ha ez nem lenne elég, 
akkor most figyeljetek: 
a tarifához akár 1 GB 
díjmentes internet is jár. 

A tarifáról bővebb 
infót a www.vodafone.hu/tuning 
oldalon találtok. Ha kipróbálnátok 
a VitaMAX Tuning tarifát, akkor 
keressétek az egyetemen a kari kap-

csolattartóknál a fenti táblázatban 
látható átadási pontok bármelyi-
kén, ahol INGYEN a tiétek lehet egy 
500 Ft-tal feltöltött VitaMAX Tuning 

SIM kártya.
SZUPER TARIFÁHOZ 
SZUPER KÉSZÜLÉK 
KEDVEZŐ ÁRON

Ha van már SIM kár-
tyátok, és szeretnétek hoz-
zá egy okostelefont, hogy 
a díjmentes internetet is 
maximálisan ki tudjátok 
használni, akkor a Samsung 
Galaxy Y-t ajánljuk 21.990 

Ft-ért 5000 Ft-os feltöltés esetén. Ha van 
már Tuning SIM kártyátok, és regisztrál-
tok a Vodafone Köszönet programjába, 
akkor 20310 Ft-ért tiétek lehet a készülék. 

SAMSUNG OKOSTELEFONOKHOZ 
EXKLUZÍV TARTALMAK

Október közepétől ingyenesen elérhe-
tő a Samsung androidos okostelefonjaira 
és táblagépeire egy exkluzív, magyar 
alkalmazásokból álló appcsomag, amely 
a rajtnál 11, de az év végére már 15 hasznos 
programot fog tartalmazni. A Samsung 
App Mix sokoldalú alkalmazásaival min-
den Android 2.3-as vagy frissebb rend-
szerrel felszerelt Samsung okostelefon és 
táblagép tulajdonosa ingyenesen jut hozzá 
magyar tartalmakhoz.

Az alkalmazások a korábban megvá-
sárolt Samsung telefonokra utólag tölthe-
tők le a Samsung Apps áruházból, míg az 
újakra a keretalkalmazás hamarosan már 
előtelepítve érkezik.

A hirdetés megjelenését a Vodafone támogatta.

Az ajánlat 2012. október 15-től december 15-ig érhető el, csak lakossági használatra. A VitaMAX Tuning 14 - 26 éves kor közötti magánszemélyek számára érhető el, tarifakedvezmény 
esetén mindig az utolsó feltöltés összege határozza meg a díjakat, 30 napon belüli többszöri feltöltés esetén a felhasználási idők nem adódnak össze. Amennyiben a feltöltés 3 000 Ft 
alatti összeggel történik, a kedvezmény elveszik, az Ügyfél perc-és SMS-díja 46,5 Ft lesz. A percdíjak normál díjas belföldi hívásokra érvényesek, a számlázás egyperces egységekben 
történik. A VitaMAX Tuning tarifát használó Ügyfeleinknek a VitaMAX Jutalom (a Jutalom SMS és a Jutalom Perc) valamint az 5 Szám Féláron és a Románia Kedvezmény szolgáltatások 
nem érhetőek el. A Jutalom Net előzetes regisztráció után, belföldi adatforgalomra használható fel, az aktiválástól számított 7, illetve 30 napig. Regisztrálni díjmentesen, a 1270-re küldött 
JutalomNet szó elküldésével lehet. Amennyiben az Ügyfél a felhasználási időn belül ismét feltölti egyenlegét, az addig fel nem használt adatforgalom összeadódik az új feltöltéshez 
járóval, egészen 1 GB-ig. A felhasználási idő újra kezdődik az új Jutalom Net aktiválásától számítva. A 3G lefedettségi terület naprakészen megtekinthető a www.vodafone.hu/lefedettseg 
oldalon. A 3G/HSDPA/HSUPA-technológiával  lefedett területeken az internet szolgáltatás általánosan elvárható le- és feltöltési sebessége 2/1 Mbit/s; a garantált sebesség az új sza-
bályozásnak megfelelően az esetek 100%-ára vonatkozóan adandó meg, ennek értéke 0/0 Mbit/s. A VitaMAX Tuning tarifa egyéb szolgáltatásaira a VitaMAX Standard tarifa díjszabása 
érvényes. 28 évesen átváltjuk az Ügyfelet a Vodafone legkedvezőbb lakossági kártyás tarifacsomagjára. A Vodafone a nyomdahibákért nem vállal felelősséget. További feltételek és 
információk az üzletekben, a belföldi hálózaton díjmentesen hívható 1270-es telefonszámon, valamint a www.vodafone.hu/tuning weboldalon.

Feltöltőkártyások: 

Beszéljetek korlátlanul 
minden Vodafone-ossal 
Válts VitaMAX Tuningra, ha 26 év alatti vagy és telefonálj 
0 Ft-ért belföldi hálózatunkon!  Havi 5 000 Ft-os 
feltöltéssel, lakossági használat esetén.

ujbadge_Print_A4.indd   2 11/9/12   10:24 AM

Fogadóórák hétfő kedd szerda csütörtök péntek
ÁJK - Tóth Réka 12:00-16:00 8:00-12:00 16:00-20:00 14:00-18:00 12:00-16:00
BTK - Csősz Gábor 9:00-13:00 9:00-13:00 12:00-16:00 12:00-16:00 9:00-13:00

BGGyK - Szegedi Judit
13:00-14:30 és
16:00-18:30

13:00-18:00 17:00-19:00 11:00-16:00 10:00-14:00

BEAC - Ábel Réka 14:00-18:00 13:00-17:00 14:00-18:00 13:00-17:00 10:00-14:00
PPK - Salamon Kriszti 9:30-13:30 9:00-13:00 8:00-12:00 11:00-15:00 9:00-13:00
TáTK - Ruzsa Viktor 10:00-14:00 14:00- 16:00 13:00-16:00 14:00-16:00
TTK - Márton Ákos 14:00-16:00 12:00-16:00 14:00-16:00 14:00-18:00
TÓK - Sipos Ágnes 09:00-13:00 09:00-13:00 09:00-13:00 09:00-13:00 9:00
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óráján vagy nem pontosan hirdet meg 
vizsgaidőpontokat. Ilyenkor módunk-
ban áll – természetesen a lehető legudva-
riasabb módon – megbeszélni az oktató-
val a mulasztás okát.

Foglalkozunk továbbá cégek meg-
keresésével, hogy szakmai gyakorlato-
tok elvégzéséhez minél több lehetőséget 
kínáljunk nektek. 

Ezek mellett a Szakterületi Cso-
portból delegálunk hallgatókat a 
különböző, a karon működő szerveze-
tekbe, mint például a Kari Ösztöndíjbi-
zottságba, a Külügyi Csoportba vagy a 
Tanulmányisokhoz.

Munkánkban persze nem vagyunk 
teljesen egyedül, mivel bár intézetünk 
nincs, de segítségünkre van a Környe-
zettudományi Centrum Tanács, amely 
Karunk szakjainak oktatóiból, illetve egy 
hallgatói delegáltból áll. Számos alkalom-
mal nyílt lehetőségünk velük karöltve a 
hallgatók érdekében tevékenykedni.

Természetesen rengeteg segítséget 
kapunk továbbá Szakfelelősünktől, 
Weiszburg Tamástól is. Neve sokatok-
nak bizonyára ismerős. 

Ezeken kívül számos más dologban 
is jelentős szerepet vállalunk. Szakterü-
letünk minden évben megjelenik a kari 
Nyílt napon, szakos rendezvényeket szer-
vezünk, illetve idén második alkalommal 
kerül megrendezésre a Környezettanos 
kirándulások sorozata, amelynek követ-
kező időpontja 2012. december elseje, cél-
ja pedig a Pilis. Gyertek el Ti is! 

A Hallgatói Alapítvány boltjában 
szeptembertől már lehetőségetek nyí-
lik megvásárolni a Szakterületi póló-
kat, amelynek megszervezése szintén a 
Szakterületi Csoport feladata volt.

Ha úgy érzed, kedvet kaptál vala-
melyik munkacsoporthoz való csatla-
kozásra vagy csak megnéznéd, milyen 
egy SzaCs ülés, esetleg van kérdésed, 
amire szeretnél konkrét és őszinte 
választ kapni, keress minket bátran, 
valamennyi képviselő, mentor boldo-
gan áll a rendelkezésedre.

Ne felejtsétek, hogy értetek vagyunk, 
használjátok ki! 

Megtaláltok minket facebookon a 
http://www.facebook.com/KTELTE címen, 
e-mailben, telefonon, szóval lényegé-
ben bármilyen fórumon, és persze sze-
mélyesen is! 

László Dorina
Környezettudományi szakterületi 

koordinátor
ELTE TTK HÖK

kornyszk@ttkhok.elte.hu

Vak vezet világtalant
Egy kiállítás, amiből semmit nem látni

Nem tudod elképzelni, hogy piros. Nem látod soha az eget. 
Egyszer sem nézel a barátnőd szemébe. Nekünk ezek elképzelhe-
tetlen dolgok, de többen élik így az életüket. Ebbe a világba enged 
„betekintést” a Láthatatlan Kiállítás, ami új helyszínen, a Millenáris 
B épületében várja a látogatókat.

Az alapötlet egyszerű és nagysze-
rű, egy számunkra ismeretlen életet 
ki más tudna a legjobban bemutatni, 
ha nem az, aki benne él. Így a kiállítá-
son minden csoportot egy látássérült 
vagy vak vezető kísér végig. De mit is 
látunk a tárlaton végigmenve? Szó sze-
rint semmit. Egy rövid tájékoztató után 
bekísértek minket egy sötét folyosóra, 
ránk zárták az ajtót, és ezzel kezdetét 
vette háromnegyed órás vakságunk. 
Az első helyszínünk egy átlagos lakás 
volt, de látásunk nélkül már itt elvezett-
nek éreztük magunkat. Elképzelhetet-
lenül nehéz volt úgy tájékozódni, hogy 
csak a tapintásunkra hagyatkozhattunk, 
még úgy is, hogy Eszter, a vezetőnk 
mindenben próbált nekünk segíteni. 
A következő helyszín még ennél is 
nehezebbnek bizonyult, egy utcán 
találtuk magunkat, ahol autó, zöld-
ségárus, biciklis állta utunkat, plusz 
mindezt hangeffektekkel és különböző 
illatokkal tették élvezetesebbé.

A város zajától eltávolodva egy 
erdész házában, illetve a természet-
ben találtuk magunkat. Valahogy itt 
jobban éreztem magam, és sokkal biz-
tosabban is mozogtam – persze nem 
kell nagy dologra gondolni, ez csak 
azt jelenti, hogy bátran mertem előre 
lépni, nem pedig a falat kerestem –, 
talán a kevesebb ingernek köszönhető-
en. Harmadik állomásunk egy múze-
um volt, személy szerint nekem ez 
tetszett a legjobban, látásunk nélkül 
kellett felismerni a szobrokat, pusztán 
azzal, hogy kitapogatjuk az alakjukat. 

Ez elsőre nem tűnik nehéznek, de egy 
olyan közismert alkotást is, mint a 
Buddha-szobor, csak kevesen ismer-
tek fel. Hát még a többit… Utolsó 
termünk egy kis pihenőre is alkalmat 
adott, ugyanis egy büfét rendeztek be, 
lehetett üdítőt, kávét venni – persze 
teljesen sötétben ezt is –, és kérdezni a 
vezetőnktől. Már a vásárlás is izgalmas 
volt, a fém pénzeket még úgy-ahogy 
felismeri az ember, de utána nehéz úgy 
inni, hogy egy csepp se menjen mel-
lé, majd netán ha valahova letettük a 
poharunkat, azt meg is kellett találni. 
A kötetlen beszélgetésen feltehettük 
kérdéseinket Eszternek, aki meglepő 
nyíltsággal válaszolt a betegségét érin-
tő témákban is. Szerintem sokunknak 
eszébe jutott már, hogy aki születésé-
től fogva vak, ő vajon álmodik-e, mit 
tud a színekről, hogyan közlekedik, 
mit szól, ha segíteni próbálnak neki. 
Én nem szeretném elárulni a válaszokat, 
aki kíváncsi rá, keresse fel a kiállítást. 
A legvégén, immár villanyfény mellett, 
lehetőségünk volt elsajátítani pár alap-
szabályt a Braille-írásból, illetve kipró-
bálni, milyen egy vakoknak készült 
írógépen gépelni.

A Láthatatlan Kiállítást minden-
kinek csak ajánlani tudom, az 1200 
forintos diákjegy egyáltalán nem sok 
érte, és biztos vagyok benne, hogy 
utána mindenki elgondolkodik azon, 
milyen szerencsés valójában, hogy 
egy olyan egyszerű dologgal rendel-
kezik, mint a szeme világa.

Marci
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Egy újító elme
Lóczy Lajos

A novemberi zh-drukk felénél tartva egy újabb ragyogó 
elménk életéről hoztunk nektek ihletadó ismertetőt. Reméljük, 
mindenki olyan sikerrel veszi az akadályokat, mint e heti cik-
künk alanya, Lóczy Lajos.

Lóczy Lajos 1849. november 
negyedikén, Pozsonyban látta meg 
a napvilágot nemesi eredetű csa-
ládban. A Lóczyak Gömör várme-
gyéből (a mai Szlovákia és a mai 
Magyarország területe) származnak, 
a felmenők pedig a Sajószentkirály 
mellet fekvő Lóczy-pusztáról kap-
ták nevüket. Édesapja, Lóczy Sándor 
határbiztosként dolgozott az Erdély 
és Magyarország között elterülő 
zarándi határon. Később kisebb-
nagyobb szerencsével szőlőbirtokot 
szerzett a mai Arad megye területén, 
Ópáloson. Lajos, ahogy azt már fen-
tebb említettük, Pozsonyban szüle-
tett, mivel a szülők a szabadságharc 
kitörése után ide kényszerültek a 
román megszállás elől. A forradalom 
leverése után először Pécsre költöz-
tek, majd 1854-ben sikeresen vissza-
költöztek opálosi földjeikre.

A középiskolai tanulmányait 
a Szent Ferenc rendből kiszakadt 
minoriták aradi gimnáziumában 
végezte. Az egyetemet külföldön, 
a svájci Zürich városában járta. 
Az itteni műegyetemen hallgatott 
geológiát, korának egyik legelismer-
tebb geológus professzorától, Escher 
von der Linth-től. Tanára hirtelen 
bekövetkezett halála után a tanszék 
irányítását a fiatal, innovatív ötletek-
kel teli Albert Heim 
vette át, aki felfigyel-
ve Lóczy képességei-
re, rögtön szárnya alá 
vette az ifjú tudóspa-
lántát. Ennek köszön-
hetően végérvénye-
sen elköteleződött a 
földrajz, és azon belül 
is a geológia iránt. 
Itt szerezte első ta-
pasztalatait a pub-
likálás terén, mivel 
Heim kezei alatt bese-
gített a Schaffhausen 
vidéki lap geológiai 
színezésében. Ottani 

kapcsolataira támaszkodva gyakran 
töltötte a szünidőt az alpesi ország-
ban, de bejárta Dél-Németországot 
és Tirolt. 1874-ben gazdagította 
tudásának tárát egy mérnöki oklevél 
megszerzésével.

A friss diplomásként haza-
térő Lóczyt Krenner József aján-
lásával 1874. november másodi-
kán kinevezték a Magyar Nemzeti 
Múzeum ásvány- és őslénytárához 
segédőrnek. Geológiai munkás-
ságát a Hegyes-Drócsában kezdte 
meg. Erről a hegységről szólnak az 
1876-ban és 1877-ben a Földtani 
Közlönyben, majd 1883-tól 1888-ig a 
Földtani Intézet Évi Jelentés-eiben 
megírt közleményei.

A nemzetközi elismerést az 
1877.  november elsején kezdő-
dő és 1880. május elsején lezárult 
Kelet-Ázsia és Kína expedíció hoz-
ta el. A kutatóút mecénása és egy-
ben vezetője Gróf Széchenyi Béla 
volt, akinek irányításával bejár-
ták a kontinens keleti területeit. 
Az utazás eredményeként az össze-
gyűjtött anyagokból hatalmas és 
addig páratlan monográfiát alkotha-
tott, amellyel kivívta kora figyelmét 
és elismerését. Ebben írta le először 
a Himalája áttolódásos tektonikáját, 
valamint a Transzhimalája vonu-

latot  (Sven Hedin 
előtt). A közép-ázsiai 
sivatagok eredetéről 
kimutatta, hogy azok 
kő- és homokanya-
ga nem tengerfenék 
m a r a d v á n ya ,  h a -
nem évmilliók siva-
tagi felhalmozódásá-
nak következménye. 
Ő alapozta meg Bel-
ső-Ázsia és Nyugat-
Kína geomorfológiá-
jának alapjait, illetve 
a terület őslénytani és 
egyéb leírásaiban is 
kiemelkedő munkát 

végzett. Neki köszönhetjük a fosszi-
lis emlősök, valamint a puhatestűek 
sematikus vázlatainak első ábrázo-
lásait. Hazatérése után további két 
évig dolgozott még az MNM-nek, 
mint segédőr. 1883-ban, ekkor már 
a Földtani Intézet alkalmazásában, 
megkezdte a bánsági hegyvidék geo-
lógiai felvételezését.

1886-ban ismét munkahelyet vál-
tott, ekkor a József Nádor Műegye-
temhez szerződött technikai geoló-
giát tanítani. A fiatal tudósnemze-
dék oktatását eddigi élete során is 
kiemelkedően fontosnak tartotta, és 
az egyetem állásajánlatának köszön-
hetően aktívan részt is vehetett ben-
ne. Hunfaly János, a magyar tudo-
mányos földrajz atyjának nevezett 
kutató 1889-ben bekövetkezett halá-
la után Lóczyt nevezték ki a Buda-
pesti Tudományegyetem Földrajzi 
Tanszékének élére. Itt csaknem har-
minc éven keresztül foglalkozott az 
ifjú tudósjelöltek elméjének palléro-
zásával. Olyan neves geográfusok 
mestere volt, mint gróf Teleki Pál, 
Cholnoky Jenő, Bátky Zsigmond, 
Erődi Kálmán, Kogutowicz Károly, 
Littke Aurél és Prinz Gyula. Emel-
lett sok híres geológusunk is neki 
köszönhette szaktudását :  báró 
Nopcsa Ferenc, Böckh Hugó, Kormos 
Tivadar, Laczkó Dezső, László Gábor, 
Sréter Zoltán és Vitális István.

Ahogy azt rengeteg híres tanít-
ványa mutatja, a sikere elsöprő volt. 
Mindezt a tanártársai segítségével 
kidolgozott, korszakalkotó oktatási 
módszerének köszönhette. Meggyő-
ződése volt, hogy nem elég valamiről 
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könyvekből tanulni, de látni, érezni, 
tapasztalni is kell azt. Elképzelése 
szerint, ahogy az orvostanhallgatók-
nak boncolni, a földrajztudósoknak 
utazni kell. Semsey Andor bőkezű 
anyagi támogatásával meg is való-
síthatta terveit. Első útjai hazánk 
bemutatására irányultak. Hallgatói-
val együtt bejárták a Balaton vidékét 
és a Duna–Tisza közét, bemutatta 
nekik a félegyházi, soltvadkerti, 
valamint bugaci pusztákat, emellett 
végigvezette őket a delibláti homok-
sivatagon és az Al-Duna zuhatagjain. 
A tanulmányi kirándulások hatal-
mas visszhangot keltettek Euró-
pa számos elismert egyetemén. 
Csakhamar bécsi és boroszlói fiata-
lokkal bővült a kalandorok csapata. 
Ahogy terjedt a híre, úgy gyűltek 
az adományok, így hamarosan már 
külföldi utazásokra is vihette diák-
jait. 1897-ben Bosznia, Hercegovina 
és Dalmácia földrajzával ismertet-
te meg a társaságot. Későbbi útjaik 
során beutazták gyakorlatilag egész 
Európát. Jártak Olaszországban, 
Bulgáriában, Finnországban, Orosz-
országban és Törökországban.

Újításainak hála a magyar föld-
rajztudomány a világ élvonalába 
emelkedhetett. Már ennyi is bőven 
elég lett volna ahhoz, hogy Lóczy 
kiemelkedjen a tömegből, és nevét 
örökre bevésse a magyar tudomány-
történetbe. Tanári elfoglaltsága mel-
lett arra is maradt ideje és energiája, 
hogy 1908-tól ellássa az egyetemi 
Földrajzi Intézet igazgatói állását is. 
Emellett párhuzamosan a Földtani 
Intézet vezetőjeként is funkcionált. 
Irányítása alatt készítették el azt a 
geológiai térképet Magyarország-
ról, amely a párizsi világkiállításon 
aranyérmet szerzett.

S ha mindez nem bizonyítaná 
kellőképpen kiemelkedő kitartását, 
tehetségét és sokoldalúságát, 1904 és 
1905 között a Bölcsészettudományi 
Kar dékánjaként is tevékenykedett. 
Az, hogy őt kérték fel a poszt betölté-
sére, hatalmas elismerés volt számá-
ra. Munkásságának fénypontjaként 
egyébként nem az oktatási reform-
jaira vagy ázsiai expedíciójára tekin-
tett, hanem balatoni monográfiájára. 
Korára való tekintettel már nem vett 
részt aktívan a terület feltérképezé-
sében, de ő volt a több tudományte-
rületet lefedő munka feje. Koordiná-
lása alatt a geológiai, meteorológiai, 

biológiai és etnográfiai 
mérések olyan eredmé-
nyeket hoztak, amelyek 
napjainkban is az e terü-
leten folyó kutatások 
alapját képezik. Utolsó 
nagy expedíciójára 1916 
és 1918 között került sor. 
A Magyar Tudományos 
Akadémia megbízásá-
ból Szerbiát, Makedó-
niát és Albániát derítet-
te föl. Segítőtársa a fia, 
ifjabb Lóczy Lajos volt, 
aki ekkorra már maga is 
elismert geológus-geofráfusnak szá-
mított. Kutatónk saját bevallása sze-
rint ez nagyobb büszkeséggel töltötte 
el, mint addig szerzett tudományos 
elismerései.

A két év alatt megismerték a terü-
let geográfiáját, geológiáját, botaniká-
ját, archeológiáját, népművészetét és 
történelmét. Az idős tudós nem élhet-
te meg, hogy rengeteg lejegyzéséből 
és dokumentációjából egységes könyv 
jelenjen meg. Erre csak halála után, 
1924-ben, Berlinben került sor. 1918-
ban még elvállalta a Területvédő Liga 
elnökségét, de egy évvel később, többi 
pozíciójáról is lemondva nyugdíjba 
vonult. Élete hátralévő egy évében 
békésen töltötte napjait balatonarácsi 
kúriájában. A halál egy balatonfüredi 
szanatóriumban érte utol 1920. május 
tizenharmadikán. 

Legfontosabb tudományos érde-
mei közé soroljuk a több évtizedes 
balatoni kutatását, kezdeményezé-
sét az Erdélyi-medence rendszeres 
geomorfológiai és geológiai feltárá-
sára, valamint az itteni földgáz- és 
kősókincs feltárását. A Himalájában 
végzett expedíciója olyan világhírű 
tudósokat ösztönzött, mint Gerald 
Haug és Emil Argand. A tektonika 

mellett a sztatigráfiában (rétegtan) is 
kiemelkedő volt, emellett néprajzi, 
régészeti, őslénytani és történeti pub-
likációi szintén híresek voltak. 

Számos külföldi és hazai tudo-
mányos társaság tagja volt. Példa-
ként említeném a lipcsei Verein für 
Erdkunde-t, vagy a bécsi geographische 
Gesellschaft-t.

Kora több elismeréssel is díjazta 
munkásságát, többek között a berlini 
Gesellschaft für Erkunde 1894-ben, 
a Karl Litter emlékezetére alapított 
ezüstéremmel tüntette ki, sok kortár-
sával ellentétben neki itthon is hono-
rálták munkásságát, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia 1896-os nagydíját 
a Gróf Széchenyi-féle expedíciónak 
ítélte, amely javarészt Lóczy kutatá-
sainak eredménye.

Lóczy neve kevésbé bukkan fel 
a történelemkönyvek ódon lapjain, 
mint például Telekié vagy Kőrösié, 
de pályafutásának fontosabb állomá-
sain máig tisztelik és őrzik az emlé-
két. Balatonfüreden egy gimnázium 
viseli a nevét, amely előtt a XX. szá-
zad egyik híres magyar szobrászának, 
Kisfaludi Strobl Zsigmondnak a 
kutatóról készült bronz mellszobra 
őrzi arcát. A róla elnevezett barlang 
szintén e település mellett található. 
Az általa ihletett „Lóczy Lajos Orszá-
gos Középiskolai Földrajzi Tanulmányi 
Verseny” napjainkban a tárgy egyik 
legrangosabb középiskolai megmé-
rettetése. A Magyar Földrajzi Társa-
ság legrangosabb kitüntetése az ő pro-
filjával díszített Lóczy-érem. 

Mint olvashattátok, nem lehe-
tetlen mind magyarországi, mind 
világviszonylatban nagyot alkotni 
csöppnyi hazánkból, a szorgalom, 
illetve a kitartás és némi szerencse – 
esetleg egy gróf – segítségével.

Z&C
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Tudósítás12
Igaz történet alapján
Beszélgetés Stohl Andrással

Az ELTE ÁJK-n tartott prevenciós előadást Stohl András. Őszin-
tén beszélt életéről, a baleset körülményeiről, valamint a tárgyalásról 
és a börtönben eltöltött 5 hónapról. Majd az este második felében 
azokra a kérdésekre válaszolt, amelyeket mi, a nézők tettünk fel neki. 
Ez különösen izgalmassá és bensőségessé tette a hangulatot.

A bulvárra mindig is szükség volt, 
és szükség is lesz, ahogy ez, úgy az is 
biztos, hogy a pletykalapok újságírói 
könnyen tönkretehetik celebeink életét, 
akik amúgy vagy kényszerűségből, vagy 
önként, de vállalják a reflektorfényt. 
Stohl Andrással is rendszeresen foglal-
koznak, nekünk azonban alkalmunk volt 
ellátogatni az egyik drogperevenciós 
előadására, amit az ÁJK-n tartott. Jászai 
Mari-díjas színészünk őszintén beszélt 
életéről, a baleset körülményeiről, a bör-
tönről és arról, hogy mi is történik vele 
most, miután szabadult.

Objektíven hallgattam végig az elő-
adást, a hatalmas előadóterem megtelt 
érdeklődőkkel, akik kíváncsian várták 
a beszélgetést. Többünkben felvetődött 
már a kérdés: mi vezetett az alkohol- és 
drogfogyasztáshoz, hogyan történt a 
baleset, miképpen élte át azt az estét 
Stohl, milyen a börtönélet és legfőkép-
pen: hogyan tovább.

Stohl András a tárgyalás alatt vál-
lalta, hogy a vele történtekről drog-
prevenciós előadásokat tart majd az 
érdeklődőknek. Eddig 24 prevenciós 
beszélgetésen vett részt, amelyeket leg-
főképpen gimnáziumokban és szakkö-
zépiskolákban tartott, hiszen már ez a 
korosztály is az érintettek közé tarto-
zik. Az előadásokat azért tartja, hogy 
egy olyan embertől halljuk a tapasz-
talatokat, aki egy közismert, elismert 
médiaszemélyiség. Emellett a tevékeny 
megbánásával szeretne példát statuál-
ni, ami a másodfokú eljáráson enyhítő 
körülményként szerepelt. Persze mint 
mindent, lehet ezt is jól és rosszul is csi-
nálni. Stohl Andárs előadása, szerintem 
nagyon őszinte és nyílt volt, semmikép-
pen sem egy kényszerűségből vállalt 
beszélgetés benyomását keltette.

A 45 éves színművész örök 
gyereknek tartja magát, de nem 
tagadja, hogy nem egy ma szüle-
tett bárány, szereti szenvedélyesen 
élni az életét. Talán ennek a szen-
vedélyességnek tudható be, hogy 

15 évvel ezelőtt már volt egy balesete, 
amelyben csak ő sérült meg. Ezután 
megfogadta, hogy megváltozik és 
tudatosabban fogja élni az életét. 
Azonban az idő múlásával ismét a régi 
kerékvágásban folytatódott az élete, 
ez vezetett 2010. május 8-i baleseté-
hez is, melyről már sokat hallhattunk. 
A szerencsétlenség után az ország leg-
jobb színészei álltak mellé, támogatták, 
ami sokat jelentett neki, elmondása 
szerint betegesen vágyik a szeretetre, 
és mindent megtesz azért, hogy ahol 
éppen tartózkodik, szeressék őt és jó 
hangulat legyen körülötte. Ezt ez alka-
lommal be is bizonyította, hiszen szá-
mos megszólalásával láthatóan jó han-
gulatot teremtett az előadóteremben.

Stohl András véleménye szerint 
a közéletben dolgozók stresszes éle-
te sokakat kábítószer és/vagy alkohol 
fogyasztásra ösztökél, hiszen a hajszolt 
élet feszültségét valamilyen módon le 
kell vezetni. Saját bevallása szerint rit-
kán, alkalmanként nyúlt drogokhoz, 
nem voltak függőségi problémái, azon-
ban az alkoholfogyasztás már súlyosabb 
területnek bizonyult az életében. Meg-
győzően érvelt a droghasználat ellen, 
úgy gondolja, hogy sokkal többet vesz el, 
mint amennyit ad, ráadásul minél többet 
használja az ember, annál többet vesz el, 
és annál kevesebbet ad.

Kábítószer hatása alatt nem önma-
ga az ember, máshogy viselkedik, mint 
általában, részben ennek tudható be a 
baleset is és ahogyan azon az éjszakán 
viselkedett, amelyért 5 hónap letölten-
dő börtönbüntetést kapott. Stohl mesélt 
a börtönélet ingerszegény környezeté-
ről is, ahol az ember legnagyobb ellen-
sége az unalom és az idő, ami végtele-
nül lassan telik, a bent töltött időszak 
értelmetlenül pörgött le az életéből.

A vele történtek után, a börtön-
ből való szabadulását követően több 
könyvkiadó is megkereste őt, akik sze-
rették volna kiadni a vele történteket, 
végül Szalai Vivient választotta, aki 

a Hamis gyönyör című könyvet is írta, 
amely igencsak megnyerte Stohl And-
rás tetszését, hiszen rendkívül olvas-
mányos.

A drogprevenciós előadáson sok 
érdekes téma került még szóba, a hall-
gatóság számos kérdéssel bombázta a 
hírességet, aki őszinte és frappáns vála-
szaival minden felmerülő kérdésre kor-
rektül felelt. Kérdések sora érkezett a szín-
házzal és színészkedéssel kapcsolatosan 
is, amelyhez Stohl Andrást érthetően 
nagyon erős szálak fűzik, szó volt még a 
számára kedves vadászatról és a jövőbeni 
tévés szereplésének lehetőségeiről is.

Egy, a könyvében is taglalt törté-
netet is elmesélt, egy közel egymillió 
forintos karórával kapcsolatban, ame-
lyet kiszemelt magának egy exkluzív 
óraszalonban, majd az eladónak azt 
mondta, ha megnyeri az év színésze 
díjat, a nyereményből megvásárolja a 
választott órát. Az eladó kissé kételked-
ve nyugtázta Stohl „ígéretét”, azonban a 
2010-es év színészének valóban megvá-
lasztották, így a díjjal együtt járó nyere-
ményből megvásárolta a karórát. Állítá-
sa szerint nem igényli a luxust, azonban 
ez az óra igazán a szívéhez nőtt, erre a 
sikerre emlékezteti. Fontosnak tartja a jó 
anyagi hátteret, hiszen egy nagy csalá-
dot tart el, és számára mindennél fonto-
sabb, hogy szeretteit elláthassa, elvégre 
a férfi a családfenntartó, és kötelessége 
mindent megadni, stabil anyagi hátteret 
biztosítani családjának.

Összességében az előadás nagyon 
tanulságos volt. Érdekes egy ilyen kényes 
témát egy tapasztalatokkal rendelkező 
közismert személlyel megbeszélni, aki 
közvetlen és nyitott minden kérdésre és 
humorral fűszerezett válaszaival jó han-
gulatot képes teremteni. Ezzel párhuza-
mosan elrettentő példaként meggyőzően 
beismerte hibáit, és minden bizonnyal 
tanult is belőlük. Mindenki kialakíthatja 
a témával kapcsolatos saját véleményét, 
lehet pozitívan és negatívan is megítélni 
a színészt, fontos, hogy kritikával fogad-
juk a hozzánk érkező híreket. Stohl And-
rás a baleset után egy évvel megkapta a 
Gundel-díjat, amely művészeti díjat a 
„Magyar Oscar”-nak is neveznek, ami-
vel elismerik munkásságát, figyelmen 
kívül hagyva az általa elkövetett hibákat. 
Ne feledjük, a hiba lehetősége mindig 
fennáll az emberek számára, és ezt ter-
mészetünknél fogva el is követjük időn-
ként…

D.
tudositas@nyuz.elte.hu
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Egy kis szelet a jövőből

Mai társadalmunk általánosan megfigyelhető jelenségévé vált az 
elöregedés. A várható élettartam növekedésével és a csökkenő szüle-
tésszám következtében századunk népességének demográfiai össze-
tétele dinamikusan formálódik át, s ez érinti mind a fejlett, mind a 
fejletlen országokat is. Itt jön szóba az idős emberek egészségének 
megőrzése és a robotok szerepe ebben az átalakuló társadalomban.

KÜLÖNÖS ÚJ IGÉNYEK
Az előbb említett okok miatt a 

közeljövőben és akár már napjaink-
ban is egyértelműen figyelembe kell 
venni a növekvő igényeket az idősö-
dő korosztály ellátására. Ezek mellett 
természetesen arra is számítanunk 
kell, hogy a munkát vállaló lakos-
ság aránya ezzel egy ütemben egyre 
csökkenni fog. Így tehát drasztikusan 
növelni kell majd a termelékenységet 
is, különben a jelentkező demográfi-
ai változások nemcsak szociális, de 
gazdasági problémákat is magukkal 
vonhatnak. Márpedig a társadalom 
természetes úton valószínűleg nem 
lesz képes reprodukálni az optimális 
működéshez szükséges munkaerőt, 
így az egészségügy is komoly veszély-
be kerülhet, aminek a helyzete sok 
helyen már ma sem rózsás.

APRÓ GÉPEK AZ IDŐSEK 
SZOLGÁLATÁBAN

A napjainkban is egyre jobban 
terjedő házimunkát végző robotok 
mellett – amelyek külső segítséget 
nyújtanak – a nanorobotokra is jelen-
tős szerep hárulhat a jövőbeli és akár 
a ma élő idősek helyzetének javításá-
ban. A nanotechnológia által fejlesz-
tés alatt álló apró masinák az orvos-
lásban is új távlatokat nyithatnak 
meg a méretük által adott magas fokú 
precizitásuk miatt, s megjelenhet a 
nanomedicina. Az ember természetes 
immunrendszerét segítve szembe-
szállhatnak majd testünk nem kívánt 
támadói, vagyis a vírusok és kór-
okozó baktériumok ellen vagy akár 
részt vehetnek a sérült, illetve rizi-
kós helyek – mint például a meszese-
dő érfalak – hibáinak kijavításában. 
Ezenfelül még a belső gyógyszerada-
golásban is felhasználhatjuk ezeket a 
molekuláris mérettartományba eső 
szerkezeteket. A nanomedicina egyik 

szaktekintélye Robert A. Freitas Jr., 
aki a Nanomedicine című négykötetes 
művében ezen nanométeres eszközök 
hasznosságát taglalja és bizonyítja. 
A kutató a technológiai előzményt a 
telemikro-sebészetben, a szövetter-
vezésben és a mikrogépekben, azaz 
MEMS-ekben látja. Ha ezek az elkép-
zelések megvalósulnának, a pirinyó 
gépi rendszerek alkalmazásával 
egészségünk molekuláris szintű sza-
bályozására nyílna lehetőség.

A NANOROBOTOK, MÁS NÉVEN 
NANOBOTOK TERVEZÉSE

Kérdésként már bárki fejében 
jogosan felvetődhetett, hogyan irá-
nyítjuk majd ezeket a csodatevő mobil 
szerkezeteket, illetve miként is fognak 
kinézni. A választ legfőképp a későbbi 
alkalmazást és a velük elérni kívánt 
célt tekintve kaphatjuk meg. Gyártá-
suk során elsődleges szempontként 
a biokompatibilitást kell figyelembe 
venni, hiszen későbbi használatuk az 
emberi testen belül történik. Ezáltal 
bekerülnek majd a vérkeringésbe és 
a szövetekbe, ezért mozgékonynak is 
kell lenniük és az érfalakat sem sért-
hetik fel. Ezek mellett szükségük van 
navigációs rendszerre és különböző 
szenzorokra is, utóbbi a testen belüli 
molekulák és sejtek gyors azonosítá-
sának céljából. Az elkészítésükre leg-
alkalmasabb anyagnak a gyémántot 
találták, így mondhatni láthatatlanok 
és a már előbb említettek alapján meg-
lehetősen komplexek lennének.

MŰKÖDÉSÜK ÉS 
KOMMUNIKÁCIÓJUK

A vérkeringésbe bejuttatott nano-
bot feladata, hogy eljusson a célsejt-
hez, majd azzal molekuláris szintű 
kommunikációt folytasson. Mozgá-
sára két lehetséges mód adódik: a 

vérárammal való sodródás vagy az 
önmeghajtás. A kutatók az utóbbit 
preferálják, a véráram általi szállító-
dás ugyanis olyan szempontból nem 
alkalmas, hogy a cél elérése után 
is tovább vinné a robotot a sodrás. 
Az apró szerkezetek saját meghajtá-
sára már ma is több elképzelés van. 
Fontos emellett a nanorobotok közötti 
kommunikáció is, hogy összetett tevé-
kenységüket koordinálni tudják.

Az emberi test legalább száz-
ezer molekulafajtájából a megfelelőt 
szenzoraik segítségével választják 
ki, amelyek a különböző – kémiai, 
akusztikus, elektromágneses, stb. – 
stimulusokat kutatják fel. A miniatűr 
gépek lokalizációjának követését pasz-
szív külső érzékelők vagy aktív jel-
adók segítségével, például ultrahang-
gal, rádiójelekkel, röntgensugarakkal 
vagy radioaktív alkatrészek alkalma-
zásával oldanák meg. Az elektroni-
ka fejlettségének köszönhetően akár 
már kamerákat is szerelhetnek majd 
rájuk, így megkönnyítve irányításu-
kat, amely a testen kívülről rádióje-
lekkel megvalósulhatna. A szervezet-
ben fellelt káros, illetve beteg sejteket 
a nanorobotok hővel, mikrohullám 
segítségével, ultrahanggal vagy egyéb 
kémiai úton pusztítanák el.

Ausztrál kutatóknak már sike-
rült kidolgozni olyan 250 nanométer 
átmérőjű – azaz 2-3 hajszál széles-
ségű – nanorobotot, amely elvileg 
képes agyi műtéteket végrehajtani. 
Ez merésznek hangzik és talán most 
még nehéz elképzelnünk, milyen lesz 
a parányi eszközök pontos gyakorlati 
megvalósulása a jövőben, azonban a 
tudósok ötletes gondolatai által az 
orvostudomány vélhetőleg új fejezete 
kezdődhet meg nemsokára. Még az is 
elképzelhető, hogy egyszer mi is ren-
delkezni fogunk ilyen sejtgyógyító 
csodagépekkel idős korunkban.

Solymosi Emőke
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Gutenberg és „e” galaxis
Papír és tinta, vagy képernyő a zsebbe?

Két világban élek, az egyik a történetek varázslatos birodalma, ame-
lyekbe a könyveken keresztül léphetek be, akár egy kapun. Az utóbbi 
években minél inkább előtérbe nyomuló könyvek elektronikus változata 
késztetett arra, hogy írjak egy keveset a papírra nyomtatott tinta, illetve a 
virtuális betűhalmazok tusájáról.

Egyre több ember ajkát hagyják el a 
szavak, miszerint: a papír alapú köny-
vek elavultak, korszerűtlenek, felesle-
gessé váltak és előbb utóbb a porosodó 
gramofon sorsára jutnak. Roppantul 
kényes, sőt, talán egészében nem is iga-
zán lehetséges összehasonlítani a „vir-
tuális tér olvasmányait” a tipográfia 
által megszülető művekkel. 

Míg a könyvek kétezer éves rögös 
utat jártak be ezidáig, addig az e-formá-
tum – nyomtatott másának elektronikus 
változata – távol áll fizikai ősétől, hiszen 
nem tudja pótolni a papírra vetett textust, 
illetve az on-line elektronikus szövegek-
kel is csupán rokonságot mutat, mivel 
az ezekkel kapcsolatos kritériumoknak 
közel sem tesz eleget. Egy szó, mint száz, 
még nem forrott ki teljesen.

Az olvasási attitűd egy fordulópont 
küszöbén toporog, a virtuális iromá-
nyok az információszerzésre kiéhezett 
olvasást teszik egyre hatékonyabbá, míg 
egy új vagy porosodó antikvár kötet-
be sokkal könnyebben belemerülhet a 
kalandvágyó olvasó.

Először az e-könyvek pozitívumait 
emelném ki, majd igyekszem alaposan 
körbejárni az árnyoldalát e techni-
kai vívmánynak, miközben az utolsó 
leütött betűig küzdök azért, hogy objek-
tív maradhassak, de nem ígérhetem, 
hogy ez sikerül is.

A digitális szöveghez könnyebben 
és olcsóbban hozzájuthat az arra vágyó 
– hozzáteszem, hogy amennyiben ren-

delkezik az ehhez szükséges technikai 
eszközzel – és itt nem kizárólag az e-ol-
vasókra gondolok –, mivel internetről 
pár kattintással, a felmerülő nyomtatási 
költségek elmaradásának köszönhetően 
olcsóbban megvásárolható vagy ingye-
nesen letölthető, még ha sok esetben 
illegálisan is. Segítségével tehát kis pél-
dányszámú kötetek is megjelenhetnek, 
ha csak elektronikusan is, de lássuk be, 
egy szerző első féltve őrzött művénél ez 
páratlan lehetőség. Nadrágzsebben elfér, 
legyen szó akár a világirodalom több ezer 
klasszikusáról, akár tömérdek szakírás-
ról. Az iskolatáska súlya alatt görnyede-
ző generációkról könnyedén levehetné 
egy ilyen eszköz a tankönyvek növekvő 
terhét, hiszen a fiatalok egy számító-
gépekkel és okostelefonokkal tarkított 
korba születtek, ahol természetesként élik 
meg, hogy e-Readereken boncolgassák a 
tanulnivalót. Továbbá az e-book vizuális 
effektekkel is könnyedén bővíthető.

Sajnos mindezek mellett azt is szí-
vesen és erőteljesen hangoztatják – főleg 
az e-olvasók terén profitérdekeltek –, 
hogy a digitális formátum kézzelfog-
ható elődjéhez képest sokkal környe-
zetkímélőbb megoldásnak minősül. Ez 
egy ingatag lábakon egyensúlyozó kije-
lentés, amely most nem csupán a talajt, 
hanem lábait is elveszíti maga alól. 

Ahhoz, hogy kedvenc regényünket 
szorongathassunk kezünkben, valóban 
fák vesznek el és az éles szerszámokra 
gyanta ragad. Ám vizsgáljuk meg a való-

ságot kicsit közelebbről.
Egy év leforgása alatt 

körülbelül 450 millió 
tonna fát pusztítunk ki, 
de az összes kitermelt 
famennyiség pusztán 
1%-a válik könyvek 
oldallapjainak áldozatá-
vá! Ráadásul egyre több 
papír kerül a világon az 
újrahasznosítás körfor-
gásába, és lesz ezáltal 
fenntartható forrás.

Nem szabad elhanyagolni azonban 
azt a tényt, hogy a papír előállítása a fákon 
kívül rengeteg energiát és vizet kíván. 
Az egyre környezetkímélőbb, hatéko-
nyabb technológiáknak köszönhetően 
viszont ezeknek a száma is jócskán csök-
kenthető, és (2010-es adatok alapján) pél-
dául Észak-Amerikában és Európában 
találhatók az ipari tevékenységek közül 
magasan a „legzöldebb” papírüzemek.

Az e-book olvasásához eszközre van 
szükség, ide tartozik a laptoptól kezd-
ve a speciálisan erre a célra kifejlesztett 
e-olvasókon keresztül a mobiltelefonig 
minden olyan elektronikus alkalmatos-
ság, amelynek képernyőjén meg lehet 
jeleníteni a textust. Ezek előállítása rend-
kívül változatos anyagösszetételt igényel, 
nehézfémeket, műanyagokat, nyomtatott 
áramköröket, stb. Miután működéskép-
telenné váltak, az elektromos, elektroni-
kus berendezések nem jelentenek többet 
az embereknek a hulladéknál, de ezek 
a kommunális szemét közé keveredve 
veszélyeket rejtenek magukban, ugyan-
is égetés vagy csapadékvíz hatására a 
bennük lévő, ezidáig kötött állapotban 
lévő veszélyes anyagok a környezetbe 
jutnak. Ráadásul az elhasználódott, meg-
unt e-hulladékok újrahasznosítása jóval 
kevesebb a papíréhoz képest. 

Úgy tartják nem érdemes érzelmi 
szempontból vádolni a digitális köny-
veket, mégsem tehetem, hogy túllépek 
ezen. Engem elvarázsolnak a könyvek, 
szeretem a kezemben forgatni, belefeled-
kezni a borítójába, egy vadonatúj művet 
végigpörgetve hallgatni a lapok susogá-
sát. Egy öreg, poros kötet nemcsak a ben-
ne található betűkkel mesél, hanem saját 
történetét is őrzi, az összes sérülésével és 
az idő illatával együtt. Emellett a könyvek 
kulturális értékek, évszázadok tudása, 
rutinja (az írástól kezdve a nyomdásza-
ton keresztül a kézművességig), rengeteg 
ismeret rejtőzik bennük. 

Jelenleg egy felnőtt átlagosan egy 
nap 15 percet olvas, és mindeközben 
több órát tölt TV, számítógép előtt. 
Így konklúzióként annyit vonnék le 
– és biztatok mindenkit –, hogy egy 
vizuális lehetőségekkel erősen túl-
árasztott világban szánjunk időt az 
olvasásra, hiszen ez formálja legin-
kább képzelőerőnket.

A hagyományos könyvek – úgy 
vélem – nem fognak eltűnni, nem is 
szeretném, hogy így legyen, de rajtunk 
múlik, hogy mit választunk.

Kőnig Rita
ttt@nyuz.elte.hu
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Amit e-ről tudni illik

Matematikai tanulmányaink során elég hamar előbukkan egy 
igen érdekes tulajdonságú matematikai állandó, amely aztán éle-
tünk végéig elkísér minket, és néha pajkosan, máskor talán bosz-
szantóan hozza tudtunkra létét. Ő persze nem más, mint a π – ezúttal 
azonban mondhatni a „testvéréről” lesz szó.

TÖRTÉN – e – LEM
Az e szám egy viszonylag új kons-

tans a matematikában, hiszen például 
a π-t már jóval korábban, időszámítá-
sunk előtt felfedezték és alkalmazták. 
Már több indirekt megjelenése is volt a 
XVII. és XVIII. században, de leginkább 
John Napier munkásságához köthető 
eredete, aki a dinamikus analógia mód-
szereinek kutatása közben megalkotta a 
logaritmus azonosságait, és ezzel együtt 
a logaritmusfüggvényt is. A célja nem 
volt más, mint hogy találjon egy olyan 
modellt, amely a magasabb szintű mate-
matikai műveleteket leegyszerűsíti, így 
például a hatványozásból szorzást, a 
szorzásból pedig összeadást kreál. Amit 
megteremtett, az majdnem azonos a mai 
logaritmus fogalmával, amely szerint 
y = logb x akkor és csak akkor, ha by = x.

Mivel akkoriban az algebra struk-
túrája nem volt annyira fejlett, mint 
manapság, így Napier számításai nem 
használtak semmiféle modellt, ami a mai 
definícióinknak megfelelne. Bár készül-
tek logaritmus-táblázatok, némelyik igen 
közel is került a konstanshoz, de konk-
rét megjelenésére várni kellett majd egy 
évszázadot. Gottfried Leibniz volt az első, 
aki  beazonosította ezt a számot, de akkor 
még csak ’b’-nek nevezte el. A méltán 
híres Leonhard Euler volt az, aki e-ként 
identifikálta, és számításai során rájött 
egyedülálló tulajdonságaira.

ÉRTELM – e – ZÉS

Maga a konstans nagyjából 
2,7182818-cal egyenlő, ami persze koránt-
sem egy véges érték. Az e ugyanis egy 
irracionális szám, vagyis egy végtelen, 
nem szakaszos tizedes tört. Ezen tulaj-
donságát először Euler bizonyította, de 
később kiderült róla, hogy az e egyben 
úgynevezett transzcendens szám is. A szó 
a latin transcendo, átlépés szóból szárma-
zik, amely jelen esetben arra utal, hogy 
valami olyasmivel van dolgunk, aminek 
megértéséhez „át kell lépni” a hétköz-

napi, általános értelemben vett fogalmak 
határmezsgyéjén. Matematikai értelem-
ben a transzcendencia olyan számot jelöl, 
amely nem algebrai, vagyis nem gyöke 
racionális együtthatós polinomnak.

Valójában hány jegyből is áll a 
szám? Erre a kérdésre az elmúlt csak-
nem háromszáz évben több különböző 
válasz született. 1748-ban Euler 23 jegyig 
jutott el, míg William Shanks 1871-re már 
205-nél tartott. 1949-ben Neumann János 
az ENIAC segítségével 2010 jegyig ment, 
majd röpke 12 év elteltével John Wrench 
és Danniel Shanks már több mint 100 000 
jegyet regisztrált. Innentől fogva roha-
mosan nőttek a számjegyek. A legújabb 
eredményt 2010 májusában állította fel 
Shigeru Kondo és Alexander J. Yee, akik 
1 billió (12 nulla az egyes után) jegyig 
állították elő az e számot.

e – LŐÁLLÍTÁSA
Külön figyelemreméltó, hogy kons-

tansunk mennyire sok, igen különböző 
módszerrel állítható elő. A matemati-
ka összes ágán felbukkanhat (és meg is 
teszi), éppen ezért szinte bármely szak-
terület eszközeivel meg lehet őt konstru-
álni. A már említett határérték mellett az 
analízis is számtalan módszert kínál az e 
szám előállítására. Ezek közül kettőt érde-
mes kiemelni: az integrálást és a végtelen 
sorösszeget. Előbbi módszer egy függ-
vénygörbe alatti területet ad meg, míg 
utóbbi egy végtelen sok tagból álló, kon-
vergáló összeget. Integrálási módszer-

nél a következő állítás érvényesül: egy 
pozitív k egész szám természetes alapú 
logaritmusa definiálható, mint az y=1/x, 
x = 1 és x = k közötti függvénygörbe alatti 
területeként, vagyis k = e esetén ennek 
természetes logaritmusa 1.

A másik ennél azonban jelentősen 
elemibb módszer. A végtelen sorösszeg-
zés lényege, hogy n természetes számot 
adunk össze 0-tól kezdve ∞-ig. Ebből 
kiindulva e-re egy igen egyszerű képletet 
kapunk, amely a Σ 1/n!, ahol n! az első n 
pozitív egész szám szorzatát jelenti. Így 
tehát 1/0!=1, 1/1!=1, 1/2!= 0,5 és így tovább. 
A sorösszeg pontosan e-t adja meg.

e – NEK FELE SEM TRÉFA!

A számnak rengeteg gyakorlati 
alkalmazása használatos napjainkban. 
A közgazdaságtanban az exponenciális 
növekedés alapszáma az e, amelynek 
hatványozásával számíthatunk kama-
tos kamatot. A statisztikában a normális 
eloszlás (Gauss-eloszlás) „harang-görbé-
je” szintén az e segítségével rajzolódik ki. 
Emellett előjön a biológiában a populáció-
növekedés meghatározásánál, a statisz-
tikában, számelméletben vagy épp segít 
meghatározni egy anyagban az ultrahang 
terjedésének gyengülését. A rádió-karbon 
kormeghatározás lehetetlen lenne nél-
küle, mint ahogy a radioaktív izotópok 
felezési ideje sem lenne megállapítható.

Érdekességként szolgál továbbá, 
hogy 1873-ban Hermite igazolta a szám 
transzcendens jellegét. Ennek segítségé-
vel Lindemann 1882-ben a π-ről is belátta 
ugyanezt. Kiemelten fontos eredmény 
volt ez, hiszen egy ősi rejtély oldódott 
meg ezáltal, ugyanis egyértelművé vált, 
miszerint: a kör négyszögesítése lehetet-
len, vagyis nem szerkeszthető körzővel és 
vonalzóval adott négyzettel megegyező 
területű kör. Nem véletlen tehát, hogy a 
természetes logaritmus alapszáma éppen 
az e. A világban olyannyira sűrűn előfor-
duló számról beszélünk, amely megérde-
melten viseli magán a jelzőt.

Ha a π igen hosszú történelmét 
úgy tekintjük, mint a konstanst, amely 
a matematika alapjaira volt kihatással, 
akkor az e számot úgy is értelmezhetjük, 
mint a modern matematika megszületé-
sének ifjonc nagykövetét. Természetében 
máig rejteget megfejtetlen rejtélyeket, és 
története igen egyedülálló embereket 
fog közre. Páratlan tulajdonságai révén 
pedig a matematika minden területére 
sikerült befolyást gyakorolnia. 

Michael Kay
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A TEJhatalom
Ami megmaradt a „régi szép időkből”

A hétköznapok rohanása közepette korgó gyomrotok, ámde kevés 
szabadidőtök és pénzetek mellett biztos sokszor megfordul a fejetek-
ben az a gondolat, hogy „együnk gyorsan és lehetőleg olcsón valami 
finomat”. Ilyenkor rögtön az átlagos gyorsétterem képe vetül fel, 
azonban most egy ennél klasszabb helyet mutatok be nektek.

Egy kellemes és pihentető péntek 
esti baráti bóklászás következtében 
kerültem legutóbbi alkalommal a Deák 
térre, amikor már bőven vacsoraidő 
volt, így mi is gondolkodni kezdtünk, 
hova térjünk be pár laktató falatra. 
Adott lett volna az elsőre is minden-
kinek szemet szúró meki, ám ekkor 
támadt egy sokkalta jobb ötletünk: 
menjünk a Cserpes Tejivóba!

Az V. kerületi Sütő utca 2-es szám 
alatt található ez a varázslatos kis hely, 
pontosan a már említett gyorsétterem 
mellett. A tejivó fogalma manapság 
valószínűleg nem hordoz túl nagy 
jelentőséget a fiatalok számára, régen 
azonban felemelő élménynek számított 
elfogyasztani egy pohár friss tejet egy 
finom pékáru kíséretében. Ennek han-
gulatát őrzi a Cserpes is.

Már belépéskor szórakoztató 
élményben volt részünk, hiszen az 
ajtón lévő kilincs csupán a látszat ked-
véért lett odafestve, mivel a bejárat 

önműködő. A kétszintes tejmennyor-
szág színes falai, mintás csempéi és 
berendezése is gondoskodott az itt 
eltöltött kellemes és nyugodt hangu-
latú vacsoráról, emellett a kis tálcák 
és a kiszolgálás is abszolút elnyerte a 
tetszésemet.

A választék széles, persze a fősze-
rep a tejtermékeké. A Cserpes Sajtmű-
hely kínálatában elsősorban a különbö-
ző italokat találhatjátok. Simán tejet is 
kaphattok (120 Ft) vagy vehettek habos 
kakaót (280 Ft), karamellás tejet (180 Ft), 
tejturmixokat több ízben (580 Ft) és né-

hány kávékülönlegességet (300-550 Ft), 
mint például a jeges kávé vagy a 
latte macchiato. Emellett különböző 
teák (360 Ft) és szörpök (360 Ft) is 
kaphatók. Ha megéheznétek, bátran 
kóstoljátok meg a péksüteményeket: 
ehettek rongyos kiflit (160 Ft), túrós 
batyut (200 Ft), a már jól megszokott 
kakaóscsigát (200 Ft), pogácsákat 
(160 Ft) vagy akár molnárkát is, de 
hideg vagy meleg szendvicsekkel 
(160-680 Ft) is tömhetitek a hasatokat. 
Az édesszájúak kedvéért egyéb nya-
lánkságokkal is szolgál a hely, válogat-
hattok a tejberizs, a madártej, a túrógom-
bóc, a sajttorta és a Panna Cotta között. 
Mindezek mellett kreatív nevekkel 
– mint például a „Te édes!” – illetett 
menükből is kedvünkre válogathatunk.

A tejivóban fellelhető társaság 
szinte csak fiatalokból állt, és ez is jól 
prezentálta, hogy ez a szuper, pénztár-
cabarát hely az egyetemistákat is tárt 
karokkal várja. A Cserpes a hét minden 
napján nyitva tart: hétfőtől szombatig 
fél nyolc és este tíz között, vasárnap 
pedig este nyolcig látogathatjátok meg. 
Ha még nem jártatok itt, mindenkép-
pen menjetek el egyszer, garantálom, 
hogy jól fogjátok érezni magatokat, és 
éhesek sem maradtok! Az érdeklődők-
nek pedig a http://www.cserpestejivo.hu/ 
oldal az itt leírtaknál is több informá-
cióval szolgálhat.

Solymosi Emőke
helyvektor@nyuz.elte.hu

A másik oldalon
Hamlet feldolgozásokkal úton-útfé-

len találkozhatunk, bármerre is tapoga-
tózunk a művészet területén, mindig 
belebotlunk egybe. Sőt, túlontúl mesz-
szire sem kell mennünk, hiszen már 
ezeken az oldalakon is ejtettünk néhány 
szót egyikőjükről ebben a félévben. 
Mégsem tekinthetjük azonban 
ezeket pusztán ismétléseknek, 
hiszen szinte valamennyiük 
többet tud nyújtani a befoga-
dó számára, mint az erede-
ti darab volt hivatott. Ezen 
remekbeszabott alkotások 
közé tartozik Tom Stoppard 
Rosencrantz és Guildenstern 
halott című filmje is.

Hamlet meghalt, és kész, de vajon 
ki törődik azokkal a mellékszerep-
lőkkel, akik éltek, nevettek, feltűntek 
néhány mondat erejéig, majd pedig 

meghaltak, anélkül, hogy túlontúl sok 
vizet zavarhattak volna. Márpedig a 
hatalmasok játszmájába minduntalan 
belekeverednek olyan közemberek is, 
akiknek fogalmuk sem lehet a dol-
gokról, amelyek körülöttük zajlanak. 
Ebben a filmben is ilyesmivel találkoz-
hatunk. Pörögnek a képkockák, zaj-
lik a Hamlet-féle intrikasorozat, a két 

mellékszereplõnek pedig – 
akik akaratukon kívül kerül-
nek fõszerepbe – szétvetett 
karokkal kell figyelnie sorsuk 
folyását, amely úgy kergeti 
õket a pusztulásba, hogy csak 
beleszólásuk sem lehet.

Gary Oldman és Tim Roth 
nagyszerűen alakítják a rájuk 
szabott szerepeket, habár a 

néző, de néha a szereplők maguk sem 
tudják eldönteni, melyikük kicsoda. 
A film ugyan komoly témát dolgoz 
fel, de egy jó pillanatban feltűnő ham-

burger vagy papírrepülő zseniális 
módon tudja eloszlatni a hangulatunk 
fölé gyűlő gomolyfellegeket, amelyet 
az elmúlásnak és az élet rövidségé-
nek oly sokszori felemlítése okozhat. 
Egy másik világot láthatunk, amelyben 
a dán királyfi csak egyszerű statiszta, 
akinek pusztán arra terjed ki a szere-
pe, hogy eladja az angol királynak két 
ifjúkori – bár áruló – barátját.

A díszletet az egyszerűség jellem-
zi, és még komoly akciójelenetekkel sem 
találkozhatunk benne, de összességében 
véve olyan elgondolkodtató kérdéseket 
vet fel, mint a kispolgári lét mibenléte 
vagy éppen a valószínűtlenség valószínű-
sége, amelyek mellett ugyan elég gyakran 
elmegyünk mindennapjaink során, de 
talán még sohasem vettük eddig a fárad-
ságot vagy éppen a bátorságot, hogy 
komolyabban elgondolkodjunk rajtuk.

Fontányi A.
kritika@nyuz.elte.hu
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Még zölden, de már villogott a gya-

logosátkelőnél lévő közlekedési lámpa, 
amikor utána kiáltott: „Hölgyem, ne 
haragudjon…!”

A szőke, egyenes hajú, fiatal nő értet-
lenül, de kíváncsian megfordult, végig-
mérte a fekete szövetkabátos ismeretlen 
alakot, mit akarhat „ez” tőle. De a férfi 
csak úgy hetykén, félvállról vetette oda 
neki a bajsza alól: „Nem maga!” – és kap-
ta el a másikat, azt a vörös, középkorút a 
Kálvin térnél, a zebra közepén. A szőke 
vérig sértetten tipegett tovább tizenkét 
centis tűsarkújában. A szakállas a vörös 
hajúhoz lépett, és neki címezte a követ-
kező mondandóját: „Ez nem a magáé? 
Én úgy láttam, Öntől esett ki.” – És már 
nyújtotta is át neki azt a kék papírdarabot, 
amelyet előzőleg a „négyeshetes” villa-
mos orra elől szedett fel a megállóban. 
Az idősödő asszony is kissé értetlenül állt 
a szituáció előtt. De tőle? Honnan eshetett 
ki? Hát az lehetetlen… és alaposan leel-
lenőrizte a táskája és zsebe állapotát. Neki 
minden cipzárja be volt húzva… Erre a 
férfin is kissé a bizonytalanság vett erőt, 
és meg is jegyezte, hogy hát, akkor nem 
tudja kié lehetett. A másodperc törtrészé-
ig (amely mégis olyan hosszúnak tűnt…) 
álltak a zebra közepén, a zöld villogott, 
a férfi az ezres egyik végét, a vörös hajú 
nő az ezres másik végét fogta. De látszott 
rajta, hogy tétovázott, elfogadja-e az oly’ 
értékes papírbankót…

Végül nem sok gondolkodnivaló 
ideje maradt a történteken, mert a lám-
pa lassan a zöld villogásból pirosra vál-
tott, az emberek kapkodták a lábukat, az 
autók elindultak. És minden ment tovább 
a régi kerékvágásban. De mit gondoltok, 
mi lett a történet vége? Elárulom, igen, a 
nő kissé vonakodva, de elfogadta a pénzt. 
Ti elfogadtátok volna? Szerintetek helye-
sen tette? Tudom, nincs jó vagy rossz 
válasz, és ez most itt még nem egy vizsga-
kérdés, de érdemes elgondolkodni rajta. 
A férfi akár zsebre is vághatta volna… 
Senkinek nem tűnt volna fel a villamosról 
letóduló tömegben. De vajon mennyire 
vagyunk a mai világban becsületesek? 
És a világ becsületes-e velünk szemben? 
Erkölcsi kérdés. A becsületünk elsősor-
ban a lelkiismeretességünk függvénye. 
És ki lett gazdagabb? Aki adott, vagy 
aki kapott? Furcsa dolog ez. Az őszi nap 
sütött, a férfi ment balra, a nő jobbra, a 
villamos egyenesen.

B. Andi
negyeshatos@nyuz.elte.hu

Játékra fel!
A Game On Budapesten

Gamer lévén igencsak nagy mosolyra fakadt orcám, mikor meg-
tudtam, hogy egy sok helyszínt bejárt videojáték-kiállítás immáron 
Budapesten tesz mindenki számára szó szerint kézzelfoghatóvá igazi 
legendákat.

A belépés után nem sokkal egy hatal-
mas kivetítőn maga a Pong című mes-
termű fogad minket, amellyel rögtön el 
is kezdődhet a bemelegítés. Az irányí-
tás nem hagyományos kontrollerekkel, 
hanem afféle csavargombokkal történik, 
ami mai szemmel nézve megmosolyog-
tató. Nem sokkal arrébb viszont a világ 
legelső játékkonzolját, vagyis az Odyssey-t 
pillanthatjuk meg. Ennek fő különleges-
sége, hogy a Pong játéknak ad új értelmet 
azáltal, hogy a televízió képernyőjére 
különféle matricákat aggatva válhat alka-
lomadtán teniszes vagy focis játékká is.

Később további csemegékkel talál-
kozhatunk: Atari 400, Nintendo, Super 
Nintendo, Sega Saturn, Gamecube, meg-
számlálhatatlanul sok kézi konzol vagy 
épp hatalmas szimulátorok. Az egyik 
autóversenyzősnél három monitoron lát-
ható a játéktér, ami páratlan élményt tud 
nyújtani, hiszen így olyan, mintha szerves 
részévé válnánk az eseményeknek.

A kiállításon különféle témákra van-
nak felosztva a játékok. Egyes részeken 
kifejezetten a mászkálós, ügyességi játé-
kok vannak előtérbe helyezve, míg másutt 
a többjátékos üzemmódokon van a hang-
súly. A sokféle akció-verekedős játék 
hangulata párban játszva tud csak igazán 
„ütni”, így például a Virtua Fighter 2-vel 
árkádon játszani igazi, örömteli kihívás. 
Több multiplayeres fps is jelen van, ame-
lyek konzolon, gamepaddal irányítva 
kicsit nehézkesek, de ez emberfüggő. 
Ami különösen figyelemreméltó, az a 
Beatles Rock Band című ritmusjáték, ame-

lyet egyszerre négyen is lehet játszani két 
gitárral, dobfelszereléssel, valamint egy 
vállalkozó kedvű vokállal. 

A kiállításon nem akármilyen legen-
dákat van szerencsénk kipróbálni: több 
eredeti, ma már muzeális értékű árkád 
gép van jelen, mint például a Donkey 
Kong, Tron, Pac-Man, Ms. Pac-Man vagy 
épp a Space Invaders. Érdekesség, hogy 
ezek kézi, kvázi hordozható verziója is 
fellelhető rengeteg másik mellett, pél-
daként említve a Caveman-t. Bár gyakor-
lott gamernek vallom magam, ezek a 
játékok módfelett nehéznek bizonyultak 
még számomra is. De hát épp ez volt és 
marad is bennük a lényeg: a kihívás!

Persze az új technológiai vívmá-
nyok is szerepet kapnak a kiállításon, így 
mindenki kipróbálhatja a Wii mozgás-
érzékelős kontrollerét vagy hadonász-
hat kedvére a Kinect rendszer előnyeit 
élvezve. A rendezvényen jelen van speci-
ális szemüveggel játszható, 3D-s játék is, 
ami egy ejtőernyős szimulátor, valamint 
kipróbálhatjuk a legújabb focis, ügyessé-
gi és kalandjátékokat is.

Külön érdekesség, hogy a játékok 
születési fázisaiba, munkálataiba is bete-
kintést nyerhetünk a kiállított ’concept 
art’-ok, különféle karaktertervek, 
storyboardok segítségével. Ez szintén 
hozzájárul ahhoz, hogy átfogóbb képet 
kaphassunk egy olyan iparágról, amely 
ma már mindennapjaink elengedhetetlen 
részévé vált.

Michael Kay
coolter@nyuz.elte.hu



45. félévfolyam 10. szám
2012. november 21.
45. félévfolyam 10. szám
2012. november 21.
45. félévfolyam 10. szám

Belszíni fejtés18
Sziasztok!

Honnan tudjuk, hogy közeledik a karácsony? Az idő egyre zordabbra fordul, már sapka, sál és nagykabát kell, ha 
eljövünk az egyetemre és persze az ember már egy bevásárlóközpontba se mehet el egy hónappal eme kedves ünnep előtt 
anélkül, hogy az arcába ne üvöltenének a karácsonyi díszítések. A médiából is a karácsony kezd ömleni, és minden próbál 
téged rávenni, hogy vedd meg ezt vagy azt a kacatot, amit épp árulnak, mert biztos mennyire fognak neki örülni a szeretteid. 
Én mondjuk imádom ezt az ünnep körüli nyüzsgést, de ha tehetem, mindig kézzel csinálok valamit vagy kitalálok valami 
kreatív ötletet, hogy valami egyedit kapjanak azok az emberek, akik a legtöbbet jelentik számomra. Nektek eddig mi volt 
a legjobb vagy legkreatívabb ajándék, amit adtatok vagy amivel megleptek titeket? Küldjétek be az eheti sudoku mellé, és 
a legjobb történet beküldője különdíjas csokit kap. A levél tárgya „ünnepi hangulat” legyen. Természetesen még mindig 
választhattok, hogy milyen csokit kértek, csak kérlek, jelezzétek előre a megfejtés beküldésekor. Amit nyerhettek: Bounty, 
Snickers, MilkyWay, Sport szelet, Twix, Mars, Balaton szelet. E heti nyerteseink pedig Tóth Bori, aki a Mars szeletet szereti, 
Szecsei Noémi, akinek már szintén karácsonyi hangulata van és a húgának viszi ezt a Bounty csokit, valamint Mészáros 
Nikolett, aki nem írta, hogy milyet szeretne, szóval vesz egyet a kincsesládából. További jó rejtvényfejtést!

Panni
rejtveny@nyuz.elte.hu
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Marci (kémia, 20) a kádban szeret 
tanulni, mert ott semmi nem vonja el 
a figyelmét. Ezenkívül a kidolgozott 
tételeket ki szokta ragasztani a falra. 
A vizsgaidőszakban kicsit megkomo-
lyodik, és ilyenkor kompenzálja az év 
közbeni lemaradásokat.

Lilla (biosz, 20) még nem fél, mert 
csak az utolsó pillanatban kezd el izgulni.

Eszter (biosz, 20) már most fél a fel-
sőévesektől hallottak miatt, illetve ma 
már látta, hogy fent vannak vizsgaidő-
pontok a Neptunon. Tanulni még nem 
kezdtek el a vizsgákra, csak kinyomtat-
ták a tananyagot.

Hogyan készültök a vizsgaidőszakra?
Közeleg a vizsgaidőszak, hiába próbáljuk tagadni, ez így van. E heti kérdésünk: Ti hogyan készültök 

rá? Miben más az életetek vizsgaidőszakban, mint szorgalmiban?           É&B

Évi (biosz, 20) szinte várja a vizs-
gaidőszakot, mert akkor majd legalább 
nagyjából ő oszthatja be a vizsgáit, nem 
úgy, mint most, a szorgalmi időszak-
ban, amikor rengeteg az évközi zh-ja 
és beszámolója.

Alkonyat után
Már az első napon tömve voltak 

a mozitermek az Alkonyat, Hajnal-
hasadás 2. című filmre. Ami nem is 
csoda, hiszen a közelmúlt egyik leg-
sikeresebb sorozatáról, illetve köny-
veiről van szó. Az utolsó rész méltó 
lezárása a korábban megismert tör-
ténetnek: ugyanazt az érzelmekre 
való fókuszálást, szép fényképe-
zést, illetve Bella 
mimikát mellőző 
alakítását hozza. 
A történet igen-
csak  egyszerű : 
Edward és Bella 
i m m á r o n  m i n t 
vámpír pár élik 
mindennapjaikat 
rendkívüli képes-
ségekkel rendel-
kező kislányuk-
kal. A galibát épp 
a kislány okozza, 
amikor a gravitációt meghazudtolva 
úszik fel a levegőbe egy hópihéért. 

A Volturi Tanácsa – veszélyre hivat-
kozva – hamar pontot kíván tenni 
az ügy végére, nem feltétlenül békés 
szándékkal. 

A hosszú ömlengések és vám-
pírkapcsolatok felelevenítése okán 
mindössze a végére jut egy kis 
akciójelenet, amikor a Volturi, vala-
mint a főhősök és köréjük szerve-
ződő szövetségeseik összecsapnak.  
Az ütközetben végül minden fon-

tosabb szereplő 
meghal – kivéve 
Edward és Bel-
la – de a forga-
tókönyvíró egy 
ügyes csellel még-
is happy end-dé 
változtatja a fej-
levágós filmbefe-
jezést. 

A vérfarkassá 
átalakulni képes 
Jacob egy éretlen 
tizenéves benyo-

mását kelti, öltözködése, színészi 
játéka kirí a vámpírok halálsápadt 

rengetegéből. Bella iránt érzett plátói 
szerelme nem nagyon jut kifejezésre, 
noha a lány újszülött gyermekének 
bevésődése miatt ez már másodla-
gos. A jövőkép – és akár egy poten-
ciális folytatás is – felvillan a film 
végén, mivel egy látomás erejéig 
Jacob és Bella lánya összejönnek. 

Összességében ki jelenthető, 
hogy a Hajnalhasadás néha túlzásba 
vitt enyelgése riasztónak tűnhet a 
fiúk/férfiak számára, így tinik, vala-
mint barátjukat magukkal rángató 
lányok jelentik a nézőtér gerincét. 

Tóth Zoltán Balázs
mozizona@nyuz.elte.hu

T H E  T W I L I G H T  S A G A : B R E A K I N G 
D AW N  – PA R T  2 (színes, feliratos ameri-
kai fantasy, 115 perc, 2012.).
Rendező: Bill Condon.
Forgatókönyvíró: Melissa Rosengberg.
Producer: Wyck Godfrey, Stephenie Meyer, 
Karen Rosenfelt.
Szereplők :  Robert Pattinson (Edward 
Cullen), Kristen Stewart (Bella Swan), 
Taylor Lautner ( Jacob Black), Lee Pace 
(Garrett).
Pontszám: 6/10.



Az ajánlat 2012. október 15-től december 15-ig érhető el, csak lakossági használatra. A VitaMAX Tuning 14 - 26 éves kor közötti magánszemélyek számára érhető el, tarifakedvezmény 
esetén mindig az utolsó feltöltés összege határozza meg a díjakat, 30 napon belüli többszöri feltöltés esetén a felhasználási idők nem adódnak össze. Amennyiben a feltöltés 3 000 Ft 
alatti összeggel történik, a kedvezmény elveszik, az Ügyfél perc-és SMS-díja 46,5 Ft lesz. A percdíjak normál díjas belföldi hívásokra érvényesek, a számlázás egyperces egységekben 
történik. A VitaMAX Tuning tarifát használó Ügyfeleinknek a VitaMAX Jutalom (a Jutalom SMS és a Jutalom Perc) valamint az 5 Szám Féláron és a Románia Kedvezmény szolgáltatások 
nem érhetőek el. A Jutalom Net előzetes regisztráció után, belföldi adatforgalomra használható fel, az aktiválástól számított 7, illetve 30 napig. Regisztrálni díjmentesen, a 1270-re küldött 
JutalomNet szó elküldésével lehet. Amennyiben az Ügyfél a felhasználási időn belül ismét feltölti egyenlegét, az addig fel nem használt adatforgalom összeadódik az új feltöltéshez 
járóval, egészen 1 GB-ig. A felhasználási idő újra kezdődik az új Jutalom Net aktiválásától számítva. A 3G lefedettségi terület naprakészen megtekinthető a www.vodafone.hu/lefedettseg 
oldalon. A 3G/HSDPA/HSUPA-technológiával  lefedett területeken az internet szolgáltatás általánosan elvárható le- és feltöltési sebessége 2/1 Mbit/s; a garantált sebesség az új sza-
bályozásnak megfelelően az esetek 100%-ára vonatkozóan adandó meg, ennek értéke 0/0 Mbit/s. A VitaMAX Tuning tarifa egyéb szolgáltatásaira a VitaMAX Standard tarifa díjszabása 
érvényes. 28 évesen átváltjuk az Ügyfelet a Vodafone legkedvezőbb lakossági kártyás tarifacsomagjára. A Vodafone a nyomdahibákért nem vállal felelősséget. További feltételek és 
információk az üzletekben, a belföldi hálózaton díjmentesen hívható 1270-es telefonszámon, valamint a www.vodafone.hu/tuning weboldalon.

Feltöltőkártyások: 

Beszéljetek korlátlanul 
minden Vodafone-ossal 
Válts VitaMAX Tuningra, ha 26 év alatti vagy és telefonálj 
0 Ft-ért belföldi hálózatunkon!  Havi 5 000 Ft-os 
feltöltéssel, lakossági használat esetén.
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