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Társadalomtudományi Piknik 2013

2013. április 24–25-én az ELTE TáTK HÖK a „könnyed szakmaiság jegyében” ismét 

megrendezi a Társadalomtudományi Pikniket. A színvonalas szakmai előadások 

mellett a résztvevők diákszervezetekkel és hallgatói érdekképviseleti csoportokkal is 

megismerkedhetnek. Idén előadást tart többek közt Tausz Katalin és Ferge Zsuzsa, Bíró 

Judit és Csepeli György, Puzsér Róbert, valamint Mérő László is.

A Társadalomtudományi Pikniket 2007-ben indította útjára a Kar Hallgatói Önkor-

mányzata azzal a céllal, hogy „piknik-hangulatban”, tehát életvidám, kötetlen légkörben 

foglalkozzanak a társadalomtudományok sokféle területének kérdéseivel, szélesebb 

társadalmi összefüggéseivel, mégpedig a szakma más és más álláspontot képviselő 

jelentős szakértőinek részvételével. A Piknik hagyományos programjai közé tartozik 

még Az Év Oktatója díj átadása, a Civil Falu és az esélyegyenlőségi fotó-videópályázat is.

Időpont: 2013. április 24–25.

Helyszín: ELTE TáTK (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A)

forrás: http://www.elte.hu/

Lányok Napja az Informatikai Karon

A Lányok Napja egy középiskolás lányoknak szóló nyílt nap, melynek 
során a program résztvevői betekintést nyerhetnek egy-egy, Magyar-
országon vezető szerepet betöltő vállalat, cég vagy egyetemi labora-
tórium életébe. A „Lányok Napja” célja az, hogy a lányok a látogatások 
során tájékoztatást kapjanak általuk eddig nem ismert vagy nagyon is 
„férfiasnak” gondolt foglalkozásokról, szakterületekről, és ez segítse 
pályaválasztási döntésüket.
2013. április 25-én az ELTE Informatikai Karon rövid előadások és színes 
interaktív programok keretében mutatják be a folyó képzéseket és kuta-
tásokat. Kiderül, hogy milyen nőként az informatika területén egyetemi 
tanulmányokat folytatni, oktatni, kutatásokban rész venni és milyen 
széleskörűek az elhelyezkedési lehetőségek. A résztvevők betekintést 
nyerhetnek a robotikába, kipróbálhatják a Kinectet és megismerhetik a 
Vizualizációs központot. A lányok programok közben és után személye-
sen is beszélgethetnek hallgatókkal és oktatókkal. Minden érdeklődőt 
szeretettel várnak!
Időpont: 2013. április 25. 11:00–14:00 
Helyszín: ELTE Lágymányosi Campus, Harmónia terem (1117 Budapest, 
Pázmány Péter sétány 1/A -1.85) (gyülekező 11:00-ig a Gömb aulában)
forrás: http://www.elte.hu/

Nehézionfizika a Nagy Hadronütköztetőben

Veres Gábor, az Atomfizikai Tanszék egyetemi adjunktusa tartja az 
Ortvay Kollokvium következő előadását „Nehézionfizika a CMS kísér-
letben” címmel 2013. április 25-én a Fizikai Intézetben.
Az előadás áttekinti a Nagy Hadronütköztetőnél működő CMS kísérlet 
nehézion-programjának néhány eredményét, melyeket Pb+Pb és p+Pb 
ütközések vizsgálatában értek el, 2,76 illetve 5,02 TeV nukleonpáronkénti 
tömegközépponti energián. A CMS kísérletnek számos tulajdonsága 
van, amelyek a részecskekeltés általános és kollektív tulajdonságai mel-
lett különösen alkalmassá teszik az ún. „kemény" szórási folyamatok 
vizsgálatára: ezek a nagy térbeli lefedettséget biztosító kaloriméterek, 
müon detektorok és nyomkövető berendezés, valamint az igen rugalmas, 
kétszintű eseményválogató rendszer.
A vizsgált fizikai jelenségek között van a jet-ek (részecskesugarak) alakja, 
keletkezési hatáskeresztmetszete, fragmentációja és párjainak aszimmet-
riája; a töltött hadronok és izolált fotonok impulzuseloszlásai, a nehéz 
kvarkok kötött állapotainak és az elektrongyenge bozonoknak a meg-
figyelése, kétrészecske-korrelációk, és az ütközésben felszabaduló, nya-
lábra merőleges energia mérése. Ezek a jelenségek alkalmasak rá, hogy a 
nehézion-ütközésekben kialakuló forró és nagy energiasűrűségű anyagot 
vizsgálhassanak a korai Univerzum anyagához hasonló körülmények 
között a laboratóriumban, és többet megtudjunk az erősen kölcsönható 
anyag viselkedéséről valamint az ütközésben résztvevő atommagok bizo-
nyos tulajdonságairól is. A vizsgálatok egyik alapeleme a nehézionok és 
az elemi ütközések (p+p, p+Pb) adatainak összehasonlítása.
Időpont: 2013. április 25. 15:00
Helyszín: ELTE TTK Ortvay-terem ( Északi Tömb 0. 81)
forrás: http://www.elte.hu/

Szíria szír szemmel

Az ELTE Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok 
szakja „Szíria szír szemmel” címmel nyílt előadást és kerekasz-
tal-beszélgetést szervez 2013. április 26-án a Kari Konferencia-
teremben, a szír válság okainak, mélyebb vonatkozásainak és 
részleteinek jobb megismerése érdekében, Magyarországon élő 
szír emberek részvételével. A beszélgetést vezeti: Sógor Dániel.
Program:
17:30–17:40: Megnyitó
17:40–18:45: A szír válság főbb kérdéseinek körbejárása
18:45–19:00: Kávészünet
19:00–20:00: A közönség bevonása a beszélgetésbe
Időpont: 2013. április 26. 17:30
Helyszín: ELTE TáTK Konferenciaterem (Északi Tömb. -1.75)
forrás: http://www.elte.hu/

Budapesti China Town

Irimiás Anna tart előadást az ELTE Konfuciusz Intézet szervezésében 
„Budapesti China Town” címmel, a magyar fővárosban élő kínai beván-
dorlókról, különös tekintettel a kínai közösség gazdasági és társadalmi 
szerepére, a kínai boltokra, éttermekre és büfékre 2013. április 23-án.
A kínaiak mobilitása korunk egyik legjelentősebb migrációs jelensége a 
befogadó országok magas száma, valamint a mobilitás intenzitása miatt. 
Az Európában élő kínai közösségek szerkezeti felépítésüket tekintve 
hatalmas eltéréseket mutatnak. Magyarországon a rendszerváltást 
követően, 1990 után jelentek meg az első kínai bevándorlók. Az eltelt 23 
év alatt több bevándorlási hullám érte az országot, azonban az elmúlt 
évek tendenciája alapján, valószínűleg a válság hatására, sok migráns a 
Kínai Népköztársaságba való visszaköltözést választja.
Irimiás Anna prezentációja során három átfogó primer kutatás eredmé-
nyét mutatja be: a kínai boltok, éttermek és büfék Budapest város imázsára 
gyakorolt hatásáról; az itt élő kínaiak belföldi utazási szokásairól; valamint 
a budapesti lakosság körében végzett, nem reprezentatív kutatás kapcsán, 
a kínaiakról alkotott véleményekről készített kutatásokról beszél majd.
Időpont: 2013. április 23. 18:00–19.30
Helyszín: ELTE BTK (1088 Budapest, Rákóczi út 5. fszt. 31.)
forrás: http://www.elte.hu
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Felfüggesztett kávé
Pár hete, talán már egy hónapja is fel-

kapta a média azt a kezdeményezést, amely 
Olaszországból indult ki, és egy civilizált 
formája a rászorulók segítésének. A felfüg-
gesztett kávé, vagy más termék, szolgáltatás 
azt jelenti, hogy ha úgy érezzük és módunk-
ban áll, kifizethetünk valamit egy utánunk 
következő,rászoruló embernek, aki azt meg-
kaphatja ingyen.

Ez felvet azonban egy rakat kérdést, 
miszerint, nem-e teszik zsebre esetleg a pin-
cérek a plusz egy kávé, croissant árát, hogy a 
hely vajon kiadja-e a rászorulóknak a felfüg-
gesztett árukat, hogy vajon csak az veszi-e 
igénybe ezeket, akinek valójában nincs mód-
ja ezeket kifizetni. Ami pedig még ennél is 
érdekesebb, hogy vajon bemegy-e az a valaki 
aki nem olyan tehetős egy kávéházba, ahol mondjuk 300-400 Ft egy kávé 
és ha hallott a felfüggesztett mozgalomról, vajon megkérdezi, hogy van-e.

Nos, szerintem túl globálisan, túlságosan is fentről tekintünk erre a 
problémára. Van egy hely, ahova rendszeresen járunk kollégákkal, oda 
szokott bejönni egy hajléktalan bácsi, Pityu, aki saját újságával házal a 
bárszékek és a kávézó asztalai között. Szerintem ő remek példa arra, hogy a 
kezdeményezés kiknek az életét könnyíti meg, illetve kiknek kedvezhetünk 
egy-egy felfüggesztett valamivel.

Úgy gondolom, hogy a belvárosokban is vannak olyan mikroközössé-
gek, mint voltak vagy vannak talán még ma is falun, ami a rászorulókat 
támogatja. És Pityu példája is jól mutatja, hogy működhetnek ezek a nagy-
városban is - felfüggesztés nélkül. Hiszen, ha nem is minden alkalommal, 
de ha éppen úgy van apróm, vagy már rég nem találkoztam az írásaival, 
akkor mindig veszek a lapjából. Ezt a gondolatiságot hozza kicsit köze-
lebb a mostani kezdeményezés, szerintem nem érdemes bizalmatlannak 
lennünk, mert mégha mi nem is feltétlen vagyunk az adott mikroközösség 
szerves része, az biztos tisztában van azzal, hogy ki az, akinek fel tudja 
ajánlani azt a valamit, amit mi otthagytunk. Esetleg egy régi munkanélküli 
rokkant kolléga vagy egy hajléktalan férfi, aki az üres üvegeket, aludobo-
zokat szokta elvinni az étteremből.

Török Balázs
Főszerkesztő

foszerkeszto@ttkhok.elte.hu
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HÖK4
”Számos” döntés született
Elnöki beszámoló

Az elmúlt időszakban ülésezett az Egyetem, a Kar és a TTK 
HÖK legfőbb döntéshozó szerve is. Egy előremutató és példaér-
tékű lépést tett meg az ELTE ÁJK HÖK, emellett elkezdődött a 
képviselőválasztás jelöltállítási időszaka, sikerült kialakítani az új 
ösztöndíjra történő pályázás feltételeit, valamint egy intézkedési 
terv is készülőben van.

Az Oktatásszervezési és Hallga-
tói Ügyek Bizottságának ülésén meg-
született a döntés az E-index beve-
zetésének a koncepciójáról. A jövő 
évtől a vizsgaidőszakban a jegyek 
“begyűjtésének” egyetlen nehézsége 
a vizsgán történő eredményes sze-
replés lesz, köszönhetően a hagyo-
mányos indexhez képet lényegesen 
hallgatóbarátabb konstrukciónak. A 
jegyek beíratásának nehézségeinek 
és a Tanulmányi Osztályon történő 
hosszú sorban állások megszűné-
se segíthet megbocsátani a Neptun 
Tanulmányi Rendszer bevezetéséből 
fakadó kellemetlenségeket.

A Szenátus áprilisi ülésén ünne-
pélyes keretek között aláírásra került 
az ELTE és az Országos Bírói Hiva-
tal közötti együttműködési szer-
ződés. A Szervezeti és Működési 
Rend módosítását a Kari Tanács 
is tárgyalta korábban, most került 
Szenátus elé a módosítási javaslat, 
mely a Szenátus kétharmados több-
séget igénylő határozatok bővítésére 
vonatkozik. Ilyen kiemelt többséget 
igénylő kérdés a javaslat szerint a 
Kar alapítása vagy megszüntetése, 
a Szenátus összetétele valamint az 
Egyetem költségvetése. A módosí-
tási javaslat nem került elfogadásra. 
Nem utolsó sorban a Szenátus támo-
gató határozatával hatályba lépett a 
TTK HÖK új Alapszabálya.

Ezzel létrejöttek új tisztségek, 
mint a kommunikációs és rendez-
vényszervező biztos, a szervező 
elnökhelyettesi tisztség megszűnt. 
Változtak a tisztségviselők közéle-
ti ösztöndíjainak maximális értéke 
alapvetően csökkenő irányba. Az 
Alapszabály delegáltsággal kapcso-
latos része immár alkalmazkodik a 
Kari Tanács összetételéhez, figye-
lembe véve, hogy a tíz hallgatói tag 
közül nyolc graduális és két dokto-
randusz képzésben részesülő hall-

gató. Az utóbbiakat a Doktorandusz 
Önkormányzat fogja delegálni, meg-
alakulását követően. Az új Alapsza-
bály kitér az osztatlan tanárszakos 
hallgatókra is, valamint a Küldött-
gyűlés összetétele is változik a jövő 
évtől. A Küldöttgyűlésben a szak-
területekhez tartozó mandátumok 
aránya a szakterületek hallgatói 
létszám arányának függvényében 
alakul majd.

A Kari Tanács ülésén az osz-
tatlan tanárszakos tantervi hálók 
kerültek tárgyalásra. A Tanács meg-
szavazta a Kar Kiváló Hallgatóinak 
listáját, valamit támogatta a Hallga-
tói Önkormányzat javaslatát a Kar 
Kiváló Oktatója díj adományozására. 
Szóba került az ELTE Etikai Kódexe, 
mely készülőben lévő dokumentum 
több kérdésben is megosztja a véle-
ményeket.

A TTK HÖK Küldöttgyűlésé-
nek rendkívüli ülésének napirend-
jén szerepeltek a tisztségviselők 
beszámolói, melyek maradéktalanul 
elfogadásra kerültek, személyi kér-
dések, mely kapcsán új tisztségvi-
selőket választottunk. Megalakult 
a Választási Bizottság és a Geo-Bio 
Gólyatáborról is esett szó. Részle-
tek a küldöttgyűlési beszámolóban 
olvashatók.

Kivételesen az ELTE ÁJK HÖK 
Küldöttgyűlési ülésének egy fon-
tos momentumáról is szeretnék 
beszámolni. A testület egyhangúan 
támogatta Bubla Áron HÖK elnök 
előterjesztését, miszerint a jutalom-
keret pályázatot elnyert hallgatók 
ösztöndíja az érintettek hozzájáru-
lásával nyilvánossá váljék. A lépést 
előremutatónak és példaértékűnek 
tartom. A sajtóban is megjelenő 
küldöttgyűlési határozat alapján 
azoknak a hallgatóknak az ösztön-
díjai, akik ehhez hozzájárulnak, 
nyilvánosságra kerülnek, és meg-

tekinthetőek lesznek a HÖK-iro-
dában. A TTK HÖK-ben jelenleg a 
tisztségviselők rendszeres közéleti 
ösztöndíjainak maximális összege 
nyilvános, a hallgatói normatíva szá-
zalékaként megadva, melyről a TTK 
HÖK Alapszabálya rendelkezik. A 
kiemelkedő hallgató teljesítmény 
egyszeri ösztöndíjának (korábban 
jutalomkeret) véleményezhetősé-
ge is minden pályázat esetén nagy 
betekintést enged. A tevékenységért 
pályázott összeg nyilvános, csopor-
tos pályázat esetén az ösztöndíjra 
pályázottak száma, a legnagyobb és 
legkisebb egy hallgatóra pályázott 
összeg szintén, de a teljes nyilvános-
ságra hozatal lehetősége nálunk még 
nem áll fenn.

A már sokat említett adatvédel-
mi és adatkezeléssel kapcsolatos 
vizsgálat eredményének megszüle-
tését követő lépés a hiányosságok 
pótlása, a szükséges lépések meg-
tétele, precízebb eljárásrendek elfo-
gadása és azok pontos betartása a 
későbbiekben. Minderről intézkedé-
si terv készül, és az abban foglaltak 
haladéktalan megvalósítása lesz a 
feladatunk a közeljövőben.

Megtörtént az átállás a juta-
lomkeret pályázatról a Kiemelkedő 
Hallgatói Teljesítmény Egyszeri Ösz-
töndíjára. A gyors és egyszerű pályá-
zást lehetővé tevő körülmények 
megteremtése időigényes volt, de 
mostantól várjuk a beérkező pályá-
zatokat mindennemű kiemelkedő 
teljesítményre. A pályázás módjá-
nak pontos leírása a ttkhok.elte.hu/
khteo oldalon megtekinthető. Ugyan 
itt a leadott pályázatok bárki számá-
ra véleményezhetőek, és az elbírált 
pályázatok is megtekinthetőek.

A nemrég felállított Választási 
Bizottság is megtartotta első ülé-
sét és megkezdte a munkáját, azaz 
a 2013/2014-es választási ciklusra 
vonatkozó küldöttgyűlési képvise-
lőválasztás lebonyolítását. Jelenleg 
a jelöltállítási időszak zajlik, így aki 
szeretné a TTK HÖK legfőbb dön-
téshozó szervében képviselni hall-
gatótársait keresse fel a HÖK hon-
lapjának erre vonatkozó oldalait. A 
Választási Bizottság munkájáról és a 
felhívásokról mind a Nyúzban mind 
a honlapon részletesen olvashattok.

Béni Kornél
ELTE TTK HÖK Elnök

elnok@ttkhok.elte.hu
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HÖK HÖK 5Új kezekben az ösztöndíjak
Kell a vasmarok a biztos jövőért

Hosszas várakozás után a szociális elnökhelyettesi tisztség 
betöltésre került. Kovács Fanni, a korábbi mentorkoordinátor 
KÖB tagsága során közeli kapcsolatba került a TTK HÖK ösz-
töndíjaival. Hozzáértése és tapasztalata predesztinálja, hogy 
feladatát magas színvonalon és megbízhatóan fogja végezni.

Az április 15-i Küldöttgyűlés sza-
vazott nekem bizalmat, hogy én irá-
nyítsam ösztöndíjak sorsát. Elengedhe-
tetlennek érzem, hogy először bemu-
tatkozzak, mind személyesen, mind 
szakmailag. 

1991-ben születtem Miskolcon, itt 
nevelkedtem, itt jártam iskolába. A 
középiskolát a Herman Ottó Gimnázi-
umban végeztem, majd 2010-ben nyer-
tem felvételt az ELTE TTK biológia BSc 
szakára. Jelenleg is ezt a szakot végzem 
kémia tanári minorral. Volt passzív fél-
évem, hogy kipróbálhassak egy másik 
szakot, de végül mégis itt kötöttem ki.

A 2012/2013 alakuló Küldöttgyű-
lését először kezdtem, mint képviselő, 
de már az előző tanévben is aktívan 
kivettem a részem az Önkormányzat 
életében. 2011-ben, mint mentorje-
lölt találkoztam először a HÖK-kel, 
majd mentorrá is váltam. A következő 
ősszel az Ellenőrző Bizottság tagjaként 
megismerkedtem a működés minden 
részletével, és több Kari Ösztöndíjbi-
zottság ülésen is részt vettem. Majd 
februárban a biológia szakterület 
koordinátorának választottak, 2012 
őszétől pedig hivatalosan is KÖB dele-
gált lettem. Idén, egy huszárvágással, 
a mentorkoordinátori posztot is betöl-
tettem, és lefektettem a 8. mentorrend-
szer alapjait, majd beindítottam azt. 
Ennyi idő alatt az Önkormányzat-
ban volt szerencsém három szociális 
elnökhelyettes és három KÖB elnök 
munkáját is megfigyelni, ebből ötük 
által tartott ülésen is részt vettem. Úgy 
vélem, ezeket a tapasztalatokat tudom 
kamatoztatni.

Hogy két év alatt ennyi váltás volt, 
teljesen összekavarta a rendszert, mely 
kissé kaotikussá vált. Ugyan minden 
KÖB elnök tudja, ő mivel foglalkozott, 
de úgy látom a múlt tisztázatlan. Elég 
komoly feladat előtt állok így, hisz az 
ösztöndíjak múltját, jelenét és jövőjét 
is rendbe kell raknom. Ez alatt az egy 
hét alatt bebizonyosodott a félelmem a 

múlt átláthatatlanságáról és így a jövő 
is ingatag. Hisz az új szabályzat építé-
séhez szükségünk lenne az elmúlt évek 
statisztikájára, az új szabályozás pedig 
nélkülözhetetlen ilyen körülmények 
között, mint elvonások, új rendeletek, 
törvények.

Egy ilyen viharos időszakban mégis 
miért akarná bárki betölteni ezt a pozí-
ciót? Nagyon egyszerű: a hallgatókért.  
Az én motiváltságomnak pedig még 
négy fő oka van jelen esetben, az első 
három egy kalap alá vehető. 

Felülvizsgálatok. Szakszerű 
működés. Átláthatóság.

Habár az ösztöndíjaknál nincse-
nek kardinális hibáink, vannak hiá-
nyosságaink. Ezeket fel kell számolni.  
A felülvizsgálatok hivatottak a hibák 
felfedezésére, felismerésére. Ehhez 
tisztában kell lennünk a kormány-
rendeletekkel, az egyetemi közpon-
ti szabályozással illetve a karunkra 
vonatkozó szabályokkal is. Az utóbbi-
ak azok, amelyeket módosíthatunk, a 
szakszerű működés érdekében. Ennek 
a szakszerű működésnek a párja az 
átláthatóság. Hiszen alapvető, hogy 
a delegált az ülésről való távozása 
után tudja, hogy mi történik egy adott 
pályázattal. Ezt persze a hallgatók-
kal is meg kell osztanunk, hiszen az 
Ösztöndíjbizottság minden határozata 
nyilvános.

Ezen felül fontosnak tartom, hogy 
aki hallgatók ösztöndíjáról, vagy akár 
megélhetéséről dönt, mindezt profi 
módon tegye. Így az Ösztöndíjbizott-
ság hallgatói delegáltjainak és termé-
szetesen minden érdeklődőnek képzé-
seket fogok szervezni. 

A negyedik indok akkor fogalma-
zódott meg bennem, amikor láttam, 
hogy mennyire egyenlőtlen jelenleg 
a munka megosztása az Önkormány-
zatban. Egy idő után az a pár túlter-
helt tisztségviselő megrokkan a munka 

alatt. Egy plusz elnökhelyettes több 
terhet is le tud venni a vállukról, míg 
a KÖB elnökének ez nem kötelessége.

Bármilyen ösztöndíjjal kapcsola-
tos kérdéssel nyugodtan forduljatok 
hozzám a szoceh@ttkhok.elte.hu e-mail 
címen, és akár személyesen is az Észa-
ki Hallgatói Irodában (0.75) minden 
hétfőn délután egy órától fél háromig.

Kovács Fanni
Szociális elnökhelyettes

szoceh@ttkhok.elte.hu

Keressetek minket!

issuu.com/tetekas_nyuz

facebook.com/tetekasnyuz
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Jelentkezz képviselőnek!
Beleszólnál Te is a döntéshozatalokba? Nem mindig értesz 
egyet a HÖK döntéseivel? Úgy gondolod, hogy Te talán 
jobban csinálnád? Ha így gondolod nincs más dolgod, mint 
jelentkezni képviselőnek, utána pedig gyűjteni a szavazó-
táborod, és lehet, hogy a következő félévben már Te is részt 

veszel a Küldöttgyűléseken szavazati joggal.

Jelentkezési lapot az Északi Haliban (É 0.75) találsz, és itt tudod leadni is.
Teljes kiírás és jelentkezési lap: http://ttkhok.elte.hu

Jelentkezési határidő: 2013. 04. 30.

Küldöttgyűlés
2013. április 15-én 20 órakor ült össze az ELTE TTK HÖK Rend-

kívüli Küldöttgyűlése, hogy az aktuális kérdéseket megvitassa. 
Szokatlan nagy számban gyűltek össze érdeklődők, ezt kétség kívül 
a 4 napirendi pont, azaz a Geo-Bio Gólyatábor okozta.

Az első napirendi pont gond 
nélkül zajlott. Minden tisztségvi-
selő időben kiküldte beszámolóját, 
melyet el is fogadtak.

A második napirendi pontban 
személyi kérdésekről döntöttek. 
Elsőként a szociális elnökhelyettes 
személye került sorra. Kovács Fanni 
időben kiküldött pályázatához kap-
csolódóan válaszolt néhány kérdés-
re. A képviselők bizalmat szavaztak 
neki, így mostantól hozzá fordulhat-
tok szociális kérdésekben.

Ezután a kommunikációs biztosi 
tisztség következett. Nagy Richárdot 
megválasztotta a Küldöttgyűlés.

Következő személyi kérdésként 
a mentorkoordinátorról kellett dön-
teni. Több fordulós szavazás után, 
egyszeri többséggel végül Uhljár 
Péter került megválasztásra. 

Sor került új Hallgatói Alapít-
vány elnök választásra is. Ezt a 
posztot hétfői hatállyal Dukán And-
rás Ferenc tölti be. Az ügyintézést 
továbbra is Hermán Dávid látja el a 

Kuratórium megbízásából. Az ala-
pítványnak így új titkárra is szüksé-
ge lett, ezeket a feladatokat ezentúl 
Kuti Péter látja el.

Mivel egy biológus hallgató lett 
a szociális elnökhelyettes, ezért a 
szakterületről új tagot kellett dele-
gálni a helyére a Kari Ösztöndíj 
Bizottságba. Ez a hallgató Gyüre 
Zsolt, aki ezentúl képviseli a bioló-
gia szakterületet a KÖB-ben.

Harmadik napirendi pontként a 
Választási Bizottság felállítása szere-

pelt a közelgő képviselő választások 
miatt. A Bizottság 13 fővel megala-
kult, és hamarosan munkájuk kezde-
tét is veszi, mivel április 17-én meg-
kezdődött a képviselő jelentkezés.

Negyedik napirendi pontként 
elérkezett a sokak által várt Bód-
varákó kérdése. A központi kérdés 
– mely körül nagyon nagy volt az 
érdeklődés a Küldöttgyűlést megelő-
ző napokban is – az volt, hogy hány 
napos legyen a tábor. Számtalan pro 
és kontra érv hangzott el mindkét 
oldalról, egy illusztris prezentációt 
is láthattunk, és nagyon sokan osz-
tották meg személyes véleményüket 
a tábort illetően. Végül a képvise-
lők úgy döntöttek, hogy eltörlik az 
előzetesen meghozott 79/2013-as 
választmányi határozatot, és a tábor 
a hagyományos 6 napos, 7 éjszakás 
formában kerül megrendezésre idén 
nyáron is.

Az ötödik napirendi pontban az 
idei LEN támogatásáról volt szó.

Az utolsó napirendi pontban az 
új szabályzatok kerültek megvitatás-
ra. Az eddigi Jutalom Keret néven 
ismert támogatás megszűnt, helyette 
a KHTEO – Kiemelkedő hallgatói tel-
jesítmény egyszeri ösztöndíj – pályá-
zat került bevezetésre.

Hajnali fél 4-kor az ülés lezárult.
V. Évi
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Sztereotípák 
hálójában

Mindig kérdés volt a nők helyzete 
a sport területén. Azt hittem, ez a XXI. 
században már nem lehet kérdés. Nos, 
tévedtem. Leírok egy esetet, amely nyo-
mot hagyott bennem a nők megítélését 
tekintve a fociban.

Egész életem során imádtam a spor-
tot. Legfőképpen a focit és a kézilabdát, 
és általában tisztában vagyok a sportvilág 
híreivel, fontos eseményeivel. Úgy gon-
dolom, jobban is, mint a nők többsége.

Egy szakos rendezvényről sétáltam 
haza egyedüli lányként, 4-5 fiú társaságá-
ban. Fél füllel hallottam, hogy az előttem 
sétálók fociról beszélgettek. Mivel jól el 
tudok társalogni a témáról, rákérdez-
tem, hogy esetleg futsalról van-e szó. Aki 
ismer, tudja, hogy valamennyit konyítok 
a sporthoz, főleg a focihoz, éppen ezért ért 
váratlanul a következő válasz:

„Nem, te nő vagy. Te ne szólj bele!”
Miért, mert nő vagyok és ez egyenlő 

azzal, hogy nem értek hozzá? Mondanom 
sem kell, köpni-nyelni nem tudtam hirte-
len. És attól fogva bizonyíthattam, hogy 
igenis van fogalmam a foci mikéntjéről, 
természetesen semmit sem ért. És biz-
ton állíthatom, hogy ez a „beszélgetés” 
az előtte lévő bulitól függetlenül is így 
zajlott volna le. Majd az utána következő 
szóváltások során kiderült, hogy egyes 

férfiakban, milyen sztereotípiák alakultak 
ki a nők és a foci kapcsolatát figyelve.

Rendben, ez még elfogadható, 
hiszen a statisztikák minden bizonnyal 
alátámasztják, hogy a nők többségét nem 
érdekli a futball, és nem is értenek hozzá. 
Na de hogy egyesek arra sem méltatnak, 
hogy megismerjék a másikat, esélyt adja-
nak neki, hogy bizonyítson, és azt mond-
hassák róla, hogy „valóban, ez a csaj tud 
valamit”, az több mint felháborító. Az 
meg már el is hanyagolható, hogy vajon 
miért áll az illetőhöz olyan közel egy ilyen 
férfias sport, mint a labdarúgás.

Természetesen mindig vannak kivé-
telek, és őszintén remélem, hogy ez az 
eset csak kivétel volt. De abban a pilla-
natban nagyon letörtem, hogy ennyire 
meg tudnak bántani. Személyesen nem 
szembesültem még hasonlóval, és nem 
volt kellemes érzés. Mert létezik olyan 
nő/lány, aki ebben nőtt fel, ez az élete 
(még ha nem is versenysport szerűen)… 
És akkor egy mondattal zúzzák porrá az 
addigi sportba vetett hitét. Kérdem én: 
mit kell tennünk nekünk, nőknek, hogy 
ne kezeljenek kibicként? Legalábbis ebből 
a párbeszédből ez szűrhető le. Tényleg 
ennyire hihetetlen, hogy a Nemzeti Sport 
a kedvenc napilapom?

Vélhetően ezért is tart ott a magyar 
sport, ahol. Nem ismerjük el társaink 
tudását (nemzeti szinten értve, és termé-
szetesen a sportban aktívakat kivéve), és 
nem is vagyunk kíváncsiak rájuk.

Ehhez kapcsolódva végeztem egy 
kutatás félét. Megkérdeztem 14 vélet-
lenszerűen kiválasztott ELTE-s ismerő-
sömet (fiút, lányt egyaránt), hogy milyen 
sűrűn járnak hallgatótársaik meccseire. 
Igazából számomra nem volt meglepő 
az eredmény, de mindenképpen elgon-
dolkodtató. Azt lehet mondani, hogy 
abszolút nem érdekli a hallgatókat a tár-
saik teljesítménye (57 % egyáltalán nem 
jár ki meccsekre/versenyekre). A többség 
(64%) időhiány miatt; a sorban követke-
ző indok a barátok/ismerősök hiánya 
volt. Viszont, ha minden alkalommal 
ingyen sör/csoki várná őket, akkor sem 
nőne a látogatottság. Szomorú, de igaz, 
hogy az érdeklődés akkor sem változna, 
ha bármi fogadná a szomjas egyetemis-
tákat. Viszont az jó hír, hogy aki most is 
jár, az ilyen nélkül is ugyanolyan sűrűn 
jár. Ez persze nem túl reprezentatív fel-
mérés, de ha azt vesszük, hogy sportos 
körökben mozgok, akkor lehet erre ala-
pozni. Sőt, a nem is olyan rég készített 
TTK-s sportkérdőívből kiderült, hogy a 
válaszadók 81 %-a egyáltalán nem megy 
ELTE-sek mérkőzéseire.

Én pedig a jövőben igyekszem 
azon lenni, hogy ezeken a számokon 
javítsunk, de ehhez a Ti/Mi akarásotok/
akarásunk is kell. Hiszem, hogy a sport 
csodálatos dolog, és aki ezt nem látja, 
annak meg kell mutatni! Legyen gyerek, 
felnőtt, férfi vagy nő.

Zaki

Sportnap a Budaörsi Napokon!
Ha eddig távolinak érezted magadtól a sportot, most akár a szobádba is beköltöztetjük, ha szeretnéd! 

A Budaörsi Napok alkalmával április 29-én az egyetemi sport beköltözik az ELTE-KCSSK kollégiumba 
egy fergeteges sportnap erejéig. A rendezvényen való részvétel mindenki számára ingyenes.

Tervezett programok:

– Alakformáló aerobik, akroba-
tikus- és táncórák

– Erő- és állóképesség fejlesztő 
órák: TRX, Kettlebell

– Sportbemutatók
Bajnokságok:
– Foci (2*10 perces meccsek,  

4+1-es felállás)
– Kosárlabda (3-3 elleni mecs-

csek, 21 pontig, vagy a 10 perces 
játékidő végéig tart a mérkőzés)

További információkért kísérd 
figyelemmel az fb-eseményt.

Csapatok jelentkezését az info@
beac.elte.hu email címre várják a 
szervezők!

A jelentkezésben adjátok meg a csapatnevet, egy fő 
elérhetőségét, és a csapattagok nevét.
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Sport, élmény, hagyomány
Dunai Regatta

Hallottál a Regattáról, de nem tudod, hogy miről is van szó pon-
tosan? Esetleg szeretnél kicsit kikapcsolódni két ZH-ra való magolás 
között, de unod már a hagyományos esti bulikat? Eheti interjúnkból 
Megyeri Mirtillel megtudhatsz mindent a programsorozatról, és 
arról, hogy miért érdemes a pihenésnek ezt a formáját választani.

Micsoda pontosan a Dunai Regatta?

A Dunai Regatta május 9-én 
az Antall József Tudásközpont 
szervezésében megrendezésre 
kerülő, egyetemistáknak szóló 
rendezvény. A Regattán nyolc 
egyetem, egészen pontosan az 
ELTE, BME, Corvinus, SE, Szege-
di Tudományegyetem és a győri 
Széchenyi István Egyetem, illet-
ve Bécs és Linz fog versenyezni. 
Az egész napos sportesemény 
keretében lesznek evezős, illetve 
sárkányhajó futamok.. Korábban 
egyébként voltak már csak evező-
söknek szóló hasonló események, 
de mi egy sárkányhajós futamot is 
mindenképpen szerettünk volna 
szervezni, tekintettel arra, hogy a 
sárkányhajók sokkal látványosab-
bak és amatőrök is néhány alkal-
mas felkészülést követően versenyezhet-
nek velük. ,,Egy szóval, a sárkányhajókkal 
több hallgatót tudunk bevonni a Dunai 
Regattába. A sportolási/szurkolási lehe-
tőségen kívül „Játszó Sziget” néven kocs-
majátszótérrel a Sziget Kulturális Szerve-
ző Iroda jóvoltából és koncertekkel vár-
juk az érdeklődőket, valamint a Magyar 
Kerékpárosklub Bam! sorozatával együtt-
működve Bringás Uzsival is készülünk a 
biciklivel érkező szurkolóknak. 

Egy ilyen nagyszabású eseményt nem 
lehet támogatók nélkül megvalósítani. Nek-
tek kik segítenek, kik a szponzoraitok?

Elsősorban a szervező, Antall József 
Tudásközpontot kell megemlítenem, 
kiemelve a főszervezőt, Halas Domini-
kát, aki lassan négy hónapja éjjel-nappal 
ezen a projekten dolgozik. Természete-
sen az első, 1998-as budapesti evezős ver-
seny három alapítóegyetemével (BME, 
Corvinus ELTE) is együttműködünk. 
Fő szponzoraink, illetve együttműkö-
dő partnereink továbbá a következők: a 
Deutsche Bank, a Red Bull (ők hozzák 
el a Regattára Kucsera Gábor olimpi-

kont, illetve gondoskodnak egy junior 
világbajnok wakeboardos vízishowjáról), 
a Magyar Miniszterelnökség, a BKK és 
a Szentkirályi Ásványvíz, akik hála az 
elmúlt hetekben összesen háromszázezer 
vizespalackon fog megjelenni a Regatta 
logója. A MÁV a vidékről érkező szurko-
lóknak Szurkolói Party vonatot biztosít, a 
BKV jóvoltából pedig Szurkolói hajó kísé-
ri majd a futamot a Dunán. Együttműkö-
dünk továbbá a Magyar Sárkányhajó Szö-
vetséggel, a Magyar Evezős Szövetséggel. 
Hivatalos nyomdánk a Copy General, 
ezen kívül szoros kapcsolatban állunk a 
LEN-el, és a Sportpont szervezőivel is.

Érintőlegesen említettük már a progra-
mokat. Tudnád egy kicsit részletezni őket?

Természetesen. Május 9-én a 
Műegyetem rakparton, a K épület előtt 
kerül megrendezésre az első Dunai 
Regatta. A helyszínen egyébként sokat 
rágódtunk. Eredetileg az ELTE Lágy-
mányosi Campusán szerettük volna, 
de technikai okok miatt el kellett vetni 
az ötletet. A Regatta napján 13 órától 
várjuk az érdeklődőket a már említett 

„Játszó Szigettel”, ahol kipróbálhatják 
magukat a kocsmai sportokban, pél-
dául kalózlétrán, szaknderben vagy 
csocsóban. A Sziget fesztivál felaján-
lásának köszönhetően a promóciós 
időszakban 20 jegy talál majd gazdá-
ra azok között, akik a roadshow alatt 
fotózkodtak a 3D-s molinónkkal. Lesz 
flashmob, Mary PopKids koncert, ezt 
követik majd a nyitóbeszédek, ahol több 
nagy név mellett Kucsera Gábor is fel 
fog szólalni. A rajtot egy stand-up fogja 

megelőzni. Az evezősök a Viga-
dó elől indulnak, a sárkányhajók 
pedig a Parlamenttől kezdenek, 
így végig fognak haladni a Duna 
talán legszebb szakaszán. Fon-
tosnak tartjuk, hogy ország-világ 
lássa mennyire gyönyörű Buda-
pest, és hogy mennyire méltatlan 
a kihasználatlansága. A beérkezés 
után következnek az eredményhir-
detések, és a díjátadás. Az érmeket 
olimpikonok, ismert személyisé-
gek fogják átnyújtani, az egészet 
pedig Gundel-Takács Gábor mode-
rálja majd. Fél nyolctól a Compact 
Disco nyomja majd a talp alá valót. 
Reméljük, hogy ezzel nem lesz 
vége az estének, hiszen egy híddal 
odébb a LEN-en folytatjuk majd a 
bulizást, reményeink szerint a több 
ezer szurkolónkkal együtt.

Mi a kapcsolat a LEN és köztetek?
Ők szolgáltatják az esti programo-

kat, mi pedig a résztvevőket. Volt szó 
arról, hogy jobban integrálódnánk a 
LEN-be, de ennek a már említett tech-
nikai okok gátat vetettek. Sem a Lágy-
mányosi Campus előtt egyszerűen 
nem tudtak volna jól láthatóan befutni 
a hajók, és a várható hatezres szurkoló-
tábort fogadni képes teret sem tudtunk 
volna kiépíteni. A rakpartokat sem tud-
juk lezárni, sőt, még a növényzet is hát-
ráltatna minket. Ennek ellenére folya-
matos a kommunikáció és együttmű-
ködés a LEN szervezőivel, és nagyon 
hálásak vagyunk, amiért mellénk álltak.

Mi a teendője annak, aki be akar kerülni 
egy hajóba, vagy akár a szervező gárdába?

A sárkányhajók és nyolcasok is 
beteltek már és gőzerővel készülnek a 
versenyre, de jövőre várunk mindenkit a 
csapatokba szeretettel! A lelkes érdeklő-
dőknek pedig azt tudom ajánlani, hogy 
vegyék fel velünk a kapcsolatot, a www.
duaniregatta.hu-n minden szükséges 
információt megtalálnak. A honlapun-
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kon egyébként van egy virtuális verseny 
is, amiben a hajók aszerint haladnak elő-
re, hogy mennyire aktív a facebook olda-
luk. Tehát minél többen lájkolják, osztják 
meg őket, annál sikeresebbek lesznek. 
Kéthetente vannak részfutamok, most 
a harmadik fut éppen, amiben narancs-
sárga színben az ELTE vezet, méghoz-
zá toronymagasan. A győztes csapatot, 
illetve szurkolóikat megjutalmazzuk, a 
legújabb ajándék egy óriási fürdőlepedő 
a Regatta és a győztes csapat egyetemé-
nek logójával. A virtuális versennyel is 
igyekszünk kicsit feltüzelni az egészsé-
ges versenyszellemet a csapatok között.

Hogy érzitek, sikerül hagyományt 
teremteni?

Igen, mindenképpen. Az első ehhez 
hasonló eseményt 1998-ban rendezték, 
az utolsót 2009-ben, de ahogy a négy év 
kihagyás is mutatja, nem volt rendszer. 
Azzal, hogy felkaroltuk és nevet adtunk 
neki, pontosan az volt a célunk, hogy 
hagyománnyá varázsoljuk, és ha eddig ez 
nem is volt így, ezentúl biztosan az lesz.

Hogyan került a ti szervezésetek alá?
Ez egy érdekes történet. Az irodánk 

ablakai a Dunára néznek és az igazgató 
úr, Antall Péter egyszer, amikor nézte 
folyót megszólalt, hogy meg kéne csinál-
nunk a magyar Oxford-Cambridge-t. Mi 
meg rálegyintettünk, hogy majd 
megcsináljuk. Kishitűek voltunk 
az elején, de aztán belevágtunk a 
munkába és felvettük a kapcsola-
tot a Magyar Evezős Szövetség-
gel (MESZ). Tőlük tudtuk meg, 
hogy hasonló kezdeményezések 
már korábban is léteztek. Álmod-
tunk egy nagyot, és elhatároz-
tuk, hogy megcsináljuk. Hisszük, 
hogy hasonló kaliberűvé nőheti ki 
magát, mint az angol megfelelője.

Mutasd be kérlek az Antall 
József Tudásközpontot!

2009-ben alapították, 2010 óta 
működik. Szoros együttműkö-
dése van a Corvinussal, de egyre 
több más egyetemmel is dolgo-
zunk közös projekteken és sorban 
nyitjuk irodáinkat felsőoktatási 
intézményekbe, hogy minél több 
egyetemistához eljusson tevé-
kenységünk. Célunk a tudásgon-
dozás, a tehetséges fiatalok felka-
rolása. Ennek érdekében rengeteg 
előadásunk van. Igyekszünk az 
értelmiségi fiatalok érdeklődésé-

nek minden szegmensét lefedni, vannak 
például biztonságpolitikai, vagy fiatal 
vállalkozóknak szóló programjaink.  
A paletta folyamatosan bővül, és elkezd-
tük nemzetközivé kinőni magunkat. 

Mik a tervek a Tudásközpontnál és a 
Regattánál?

Lényegében párhuzamosak a távla-
ti terveink, nyitni minél több felé, minél 
távolabbra. A Tudás központ több nem-
zetközi eseményt is szervezett már. Volt 
konferenciánk a visegrádi államfők jelen-
létével, illetve vendégünk volt a német 
pénzügyminiszter, Wolfgang Schäuble is. 
Tervben van, hogy kialakítunk egy nem-
zetközi gyakornoki programot. Kutatunk 
és publikálunk nemzetközi témákban, 
például Henry Kissinger és Zbigniew 
Brzezinski könyveit hamarosan kiadjuk 
magyarra fordítva, illetve publikálunk 
egy könyvet Angela Merkelről. A regat-
tánál gyakorlatilag ugyanezek a célok. 
Szeretnénk, ha minél több országból len-
nének versenyző hajóink, hogy még több 
hallgató sportolhasson, ismerkedhessen 
és szórakozhasson.

A célegyenesbe érve milyen feladato-
tok van még hátra, mielőtt eldördülne a 
startpisztoly?

Ez egy jó kérdés. Eddig operatív dol-
gokkal foglalkoztunk. Mivel egyikünk 

sem profi evezős, és hasonló volumenű 
rendezvényt sem szerveztünk még soha, 
ezért óriási kihívás volt ez az egész csapat 
számára. A lényeg, hogy sikerült! Már 
megvan minden szükséges engedélyünk, 
megkaptuk a Dunát is, a csapatok a hajók-
ban ülnek. Szóval már csak arra kell kon-
centrálnunk, hogy minél több budapesti, 
vidéki, sőt, külföldi hallgató fülébe eljus-
son az esemény híre, hogy versenyzők 
mellett szurkolóink is legyenek.

Mennyi idő telt el azóta, hogy az ötlet 
kipattant az igazgatótok fejéből?

Majdnem egy év. Négy hónap telt el 
az intenzív munkával.

Hogyan hozzátok össze a csapatokat?
A külföldi és vidéki tagok tobor-

zásában a gyakornokaink segítettek. 
Emellett van egy roadshownk, aminek 
a keretei között bejártuk egész Magyar-
országot. Sajnos a határon túlra nem 
sikerült eljutnunk, de a külföldieknek 
is csináltunk programokat. Ezen kívül 
vannak a pompomlányok, róluk eddig 
nem esett szó. Néhány egyetemen 
adva voltak a csapatok, de ahol még 
nem voltak, ott lehetőséget teremtet-
tünk toborzásra, és a ruháikat is biz-
tosítjuk, és ahogy tudunk, segítünk a 
felkészülésben is, mert úgy gondol-
juk, hogy szurkolni kell, és ebben a 

pompomlányok a legjobbak.

Milyen a hangulat a csapatok 
között?

Egészséges hangvételű riva-
lizálás. Volt egy ELTE-s lány, aki 
nem tudott a saját csapata edzésén 
részt venni, ezért a SOTE-s hajóba 
ült be. Azt mesélte, hogy az előtte 
ülő fiú gyanúsan erősen csapko-
dott a lapátjával, így a kívántnál 
és a szükségesnél vizesebben tért 
haza, de ezt leszámítva kedvesek 
voltak vele. Ennek mi nagyon örü-
lünk, mert az egész kezdeménye-
zés célja az, hogy összehozzuk az 
egyetemeket és a hallgatókat egy 
olyan program keretein belül, ami 
igyekszik mindenki érdeklődésé-
nek megfelelni.

Mi a mottótok?
Sport, élmény hagyomány. Mi 

hisszük, hogy május kilencedikén 
valami remek új dolog születhet, 
úgyhogy tartsatok velünk, teremt-
sünk együtt hagyományt!

portre@nyuz.elte.hu



XXIV. Eötvös 5km
Fuss együtt a Magyar Egyetemi Sport Arcaival  

XXIV. Eötvös 5km-n! 
Együtt tomboltál az egész országgal Joó Abigél heroikus menetelésékor a tavaly nyári olimpiai játékok idején? Egy 
gyakorlatra jársz Európa legsokoldalúbb úszózsenijeivel, Cseh Lászlóval és a legutóbbi két paralimpián egyaránt 
aranyérmet szerző Sors Tamással, de a négy fal 
közül kirobbanva szívesen versenyeznél velük 
hosszútávon? A 2013. május 7-ei XXIV. 5vös 
5km programjain belül erre is lehetőséged nyí-
lik, ugyanis a Magyar Egyetemi Sport Arcai 
megmutatják, hogy a futópályán és a kerekasztal 
mögött sem partra vetett halként vergődnek.

A tucatnyi év tapasztalatával felvér-
teződő futóverseny ezúttal sem válik 
tucatversennyé, így a Lágymányosi Eötvös 
Napok nyitányaként sokszínű programok 
várják a mozgásra vágyókat. Az NBA Live 
Europe 2012 milánói állomásán ámulatba 
ejtő kosaras és focis freestyle produkcióval kirukkoló Jamnastyx csapata tart bemutatót, majd a nem-
zetközi szinten egyre nagyobb hírnevet szerző ELTE Cheerleader látványos koreográfiájával csavarja 
el a fejeket. Diákigazolványért cserébe ismét kipróbálhatjátok a Nike futóbusz legújabb termékeit, de a 
Pulay „Energiabomba” Szilvi vezette aerobicos, zenés bemelegítést sem érdemes kihagyni.

A SportPont Program pontgyűjtő akciójának 
egyik fő állomásaként a 18 éven aluli korosz-
tályt is szeretnénk megmozgatni, ezért 2013 
tavaszától a Legsportosabb Gimnáziumnak, 
Középiskolának szánt kupa is gazdára talál. A 
minimanóktól kezdve a seniorokig minden 
kategóriát bevonó futás végeztével is megéri 
a helyszínen maradni. Az eredményhirdetést 
szendvicsbe fogó attrakciók idén sem marad-
nak el: előbb egy beszélgető délután következik 
az olimpikonokkal, majd a nap csattanójaként 
minden szempár a tombolahúzásra szegeződik, 
amelynek fődíja egy olimpikonok által aláírt 
ereklye. Lépj ki velünk a hétköznapokból!

Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a tavaszi 5vös 5km futóverseny fővédnöke az ELTE Rektora és 
az MRK elnöke, dr. Mezey Barna, továbbá a BEAC és a MEFS elnöke, dr. Kiss Ádám. Távollétükben dr. 
Fábri György rektorhelyettes ünnepélyes megnyitója indítja útjára a versenyt 5 óra 5 perckor a hagyo-
mányokhoz híven.

Részletes információkértkeresd fel az eotvos5.elte.hu.
Futócipőket izzítsátok, ismét egy hatalmas élmény vár Rátok!



Írj te is Négyehatost!
Ha történt veled egy izgalmas 
vagy vicces, ám nem túl giccs-
es sztori, és szeretnéd megosz-
tani másokkal, akkor írd meg 
nekünk a negyeshatos@nyuz.
elte.hu címre.
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XXXI. OTDK
Kémiai és Vegyipari Szekció

Kézenfekvő lett volna 9-kor érkeznünk Egerbe, hogy a korán 
keléstől irtózó tömegeket megelőzve gyors regisztráció után elfog-
laljuk a szállást, lepakoljunk, átöltözzünk, lerázzuk az út porát, 
és megújult lelkesedéssel induljunk a megnyitóra. Azonban a 
regisztrációs pultnál kialakult enyhe fejetlenségben elcsíptünk egy 
mondatfoszlányt, amelynek információtartalma mélyen megrendí-
tett mindenkit, mégpedig hogy a szállást csak délután 4-kor lehet 
elfoglalni. Kézenfekvő lett volna...

A regisztrációs ajándék viszont 
mindenkit kárpótolt a nem várt 
kényelmetlenségekért: toll, mappa, 
jegyzettömb – minden egyetemistá-
nak jól jön –, stresszlabda EKF (Esz-
terházy Károly Főiskola) címerrel, 
programkönyv, térkép és egy üveg 
igazi Bulls Blood, egyedi dizájnú 
OTDK, Kémiai és Vegyipari Szekci-
ós címkével, két ebédjegy, és persze 
minden valamire való programhoz 
kell, hogy tartozzon hozzá karszalag 
(zöld)! A kellemesen lényegre törő 
megnyitó után a városon átloholva 
– hogy a korai csütörtöki előadók 
végezzenek az ebéddel (szép menza, 
finom menü) és a mellékhelyiségek-
ben való átöltözéssel – megérkeztünk 
a Leányka Úti Kollégium épületeibe. 
Itt is megerősítették az információt, 
miszerint csak 4 után lehet beköltöz-
ni, folyamatosan, ahogy ürülnek a 
szobák (utólag kiderült, hogy mivel 
az Országos Művészeti Diákköri 
Konferencia aznap ért véget, meg 
kellett várni, amíg hallgatótársaink 
elhagyják a szobákat). A szervező-
ségnek mégis sikerült megoldani, 
hogy a "névsor eleje", még az azna-
pi előadása előtt szobához jusson, 
átöltözhessen és dinamikusan alkal-
mazkodva az igényekhez egy őrzött 
termet is a rendelkezésünkre bocsá-
tottak, ahová lepakolhattunk, így 
minden szép lassan jóra fordult. 

A délutáni előadások után a 
programkönyv fogadásra invitált a 
Hotel Flórába. Ekkor már sikerült 
beköltözni (majdnem) mindenkinek. 
Szobakulccsal együtt reggelijegyet is 
kaptunk. Tizenöt perc séta és röpke 
20 perces sorban állás után (ruhatár) 
már hozzá is jutottunk az üdvözlő 
pezsgőhöz, majd belépve a fogadás 
helyszínére egészen fél 10-ig leg-
alább négyféle főétel, köret, leves 

és sütemények halmaitól roskado-
zó asztalok között tobzódhattunk, 
jobbnál-jobb, természetesen egri 
borokkal segítve az emésztést. Este 
kilenckor azonban könyörtelenül 
elkezdték lekapcsolni a villanyokat 
és lepakolni az asztalokat. Nem volt 
mit tenni, haza kellett sétálni, ételtől, 
italtól elnehezült gyomorral, fejjel. 
Sokan, köztük én is, mint másnapi 
kora reggeli előadó még elpróbáltuk 
az előadásunkat (legalább négyszer, 
stopperrel), aztán aludni próbáltunk 
több-kevesebb sikerrel. 

Másnap "zacskósreggelivel" 

indult a nap (PE uzsonnás tasak, lek-
város bukta, almalé, alma, valami 
ilyesmi rémlik – izgulási gyomor-
görcs). Az előadások jól felszerelt 
előadókban voltak. Működött a pro-
jektor, laptop, adtak lézer-pointert. 
A dekoratív segítő/konferáló/okle-
vélosztó lányok szakszerűen végez-
ték munkájukat (többekhez lelkiis-
meretesen odamentek és megkérdez-
ték, hogyan is kell pontosan kiejteni 
egy-egy nehezebb nevet, dolgozat 
címet). Előadás közben egy kivetí-
tett visszaszámláló óra ösztönözte 
az előadókat a pontos szó/perc ütem 
betartására (10 perc után pontlevo-

nás). Az ebéd ismét kiválóra sike-
redett. Szekció szünetekben kávét, 
ásványvizet, pogácsát, süteményt 
biztosítottak. Péntek estére jazzkon-
cert és buli címszavak szerepeltek a 
programkönyvben, zsűritagoknak 
vacsora a Hotel Flórában. Számunk-
ra ismeretlen okból azonban az utol-
só pillanatban helyszín- és időpont-
változás miatt sokan nem jutottak 
el a fent említett programokra. A 
diákok vacsorájáról senki nem tudott 
mondani semmi biztosat. Végül nem 
volt. Ezért hát a koncert után beleve-
tettük magunkat az egri éjszakába, 
megvacsoráztunk, ellátogattunk a 
Bíborosba megnézni, hol mulatnak 
a helyiek, majd kellően kifáradva 
hazatámolyogtunk. 

Másnap már ugyanis – újabb 
zacskós reggeli (briós, sajtos tejfö-
lös kifli, alma, almalé) után – 10-kor 
el kellett hagyni a szállást. Így szép 
ruhába öltözve, felpakolva másztunk 
keresztül a városon a Záróünnepség-
re, ami a megnyitóhoz hasonlóan 
üdítően tömör volt: a vezérgondo-
latok a szakmai színvonalat, a fel-
készültséget, a versenyszellemet, a 
kutatókedvet és innovációt dicsérték. 
Díjazottak, pontszámok, taps és cse-
kély adminisztráció után a mellék-
helyiségekben, az átöltözés lehetősé-
géért zajló verekedéseket kihagyva, 
vonatra szálltunk.

A nyakkendős, ünneplőszoknyás, 
bőröndös, zöldkarszalagosokkal még 
a metrón, 7-es buszon is össze lehetett 
mosolyogni, mert ugyanazt éltük át, 
és talán egyre gondoltunk csupán, 
hogy a logisztika felett ismét diadalt 
aratott a tudomány.

Kiss-Szemán Anna
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Reklámok fogyasz-
tói szemszögből

Az első ülést április 3-án rendezték meg az 
Ötkert nevű belvárosi lokálban. Ezen a héten a tár-
sadalmi célú hirdetések kerültek terítékre. Puzsér 
Róbert és társa felnyitja az ártatlan reklámnézők 
szemét, lerántja a leplet a marketing szakma gát-
lástalan és alattomos módszereiről. 

A köznép hangja
Puzsér Róbertet a legtöbben talán 

a 2012-es Csillag születik műsorából 
ismerhetitek. Az újságíró széles kör-
ben vált ki negatív és pozitív érdek-
lődést egyaránt, megosztó, provo-
katív stílusának köszönhetően. Ha 
az ő szemüvegén keresztül nézzük 
a világot, olyan dolgokra vagyunk 
kénytelenek odafigyelni, amelyekre 
saját élményeink alapján nem len-
nénk érzékenyek. Helytől és helyzet-
től függetlenül, rezzenéstelen arccal 
olvas be akárkinek. Saját személyisé-
gét ebben a szerepben érdektelennek 
tartja, magát „őrkutyának” nevezi, 
aki hangosan jelez, ha veszélyt érzé-
kel. Ő a közvélemény szolgálatában 
áll. Felhívja a figyelmet, ha valami 
ízléstelen, képmutató, manipulatív 
vagy hazug.

Tudatos manipuláció
Az általa igazságosnak, ámde 

kíméletlennek bélyegzett törvényszéki 
ülés keretein belül a magyar médiát 
állítja tükör elé. A marketing szerinte 
nem nevezhető szakmának, ugyanis 
alig tartalmaz szabályokat, viszont 
azok szigorúak. A műfaj lényege a 
tudatalattival való kommunikáció, a 
reklám az ösztönvilágnak küld jeleket. 

Filmként kell tekintenünk rájuk, 
hiszen a készítők ideális világról alko-
tott képe tárul elénk. El kell felejte-
nünk, hogy a média szakembereinek 
célja a tájékoztatás. A tökéletes életér-
zés illúzióját, mámort, kalandot, biz-
tonságot, egy szebb világot kínálnak, 
ami összekapcsolódik az aktuálisan 
piacra dobott termék használatával. 

Jelen esetben a levetített reklámok 
nem eladni, hanem a társadalmat jobb 
belátásra bírni hivatottak. Többek 
között a dohányzás és a rasszizmus 
ellen készültek.

Társadalmi 
célú vagy  
társadalom-
ellenes?

A televíziós 
propagálás a Kádár-korszakban csí-
rázott ki. Az 1973-as reklámban egy 
idős postás bácsi tájékoztat minket az 
irányítószámok bevezetéséről. A hir-
detés rendezettebb világot ígér, a bácsi 
személye pedig tisztaságot és ártatlan-
ságot sugároz. 2013-ban egy korosodó 
postásnak nem lehetne tekintélye, hiá-
ba rendelkezik negyvenévnyi tapasz-
talattal. Manapság nem a megbízha-
tóság, hanem az elesettség, nyomorú-
ság szimbóluma lenne. Helyette egy 
menedzser, egy gördeszkás fiú, vagy 
esetleg egy őszre festett, 39 éves modell 
alakítaná a szerepet. A korszak végére 
pedig a kezdeti báj teljesen eltűnik, fel-
váltja a boldogság hamis ígérete.

A dohányzás témájában két reklá-
mot láthattunk. Az egyik már a 2000-
es évek produktuma, Közszereplők a 
dohányzás ellen címmel. A marketing 
szakma saját magát leplezi le. A meg-
valósítás igénytelen, az állásfoglalások 
pedig silányak. Semmiféle tudomá-
nyos, vagy etikai érveket nem hallunk, 
állati szinten kommunikálnak. A kis-
filmben az Éden Hotel és a Való Világ 
szereplői szólítják fel a televíziónéző-
ket, hogy szokjanak le a dohányzásról. 
Cigarettaszívás helyett alkoholfogyasz-
tásra buzdítanak, Éden Alíz pedig azt 
javasolja, hogy csuklóra helyezett befőt-
tes gumival büntessük magunkat, ha 
elcsábulnánk.

Az este során látott hirdetések 
közül egyértelműen a rasszizmus 
ellen szólóak voltak a legmegbotrán-
koztatóbbak. A rasszizmus szívás egy 
négy részből álló, 2012-es magyar 
videósorozat. Habár a cigányság ren-

delte ezeket a filmeket, mégis tájéko-
zatlanságról árulkodnak. Egyszerre 
tartalmaznak magyar gyűlölő és rasz-
szista megszólalásokat. Puzsér szerint 
új fajelméletet állítanak fel és emellett 
hamis társadalmi képet sugároznak.  
A romákat arra biztatják, hogy ha 
sérelem éri őket, zsaroljanak. Így téves 
morális tanulság fogalmazódik meg a 
nézőben. Sárközi Gábor, a Roma Sajtó-
központ vezetője azt nyilatkozta, hogy 
a filmek kéjesen bosszúvágyóként 
mutatják be a romákat, így egyáltalán 
nem segítik a rasszizmus visszaszo-
rulását.

A jó reklám példája
A törvényszéki ülés lezárásaként, 

a rengeteg félresikerült reklám után 
levetítettek két igényes, életérzést árul-
ni nem kívánó, ténylegesen társadal-
mi célú hirdetést is. Ezek sajnálatos 
módon, külföldön, Angliában és egy 
köztudottan buddhista országban, 
Thaiföldön készültek. A gyorshajtást 
és a dohányzást helyezik a középpont-
ba szelíd megközelítéssel. Meggyőző 
érveket, egészségügyi tényeket állíta-
nak elénk, így az értelmi tudatosság 
érzelmivé magasztosulhat. A készítők 
az élet értékességét hangsúlyozzák. 
Ezek elfogadásával az ember képessé 
válhat a sebességkorlátok betartására 
és a cigaretta letételére, így megelőz-
vén a gázolást és a súlyos betegségeket. 
A kettőnek azonos az üzenete, misze-
rint az élet apróságokon múlik, töltsd 
meg tartalommal!

Béki Virág
tudositas@nyuz.elte.hu
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Fémmel a meleg ellen
A sokat emlegetett veszély

Szinte mindennapos téma lett mára a globális felmelegedés és az 
ekörüli számos felvetés, vita. Egyikőtök számára sem mondok újat 
ezzel a fogalommal, hiszen a média rengeteg publikációt közöl vele 
kapcsolatban. Ebben a cikkben most az egyik új alternatív megoldás 
ötletébe nyerhettek betekintést.

Hot!
A környezetvédelem nagy figyelmet 

és törődést szentel a témának – napja-
inkban egyre inkább így van ez – amióta 
a XX. században, nagyjából az 1920-as 
évek táján elkezdett emelkedni a Föld 
átlaghőmérséklete. A klímaváltozás 
számos embertársukból persze azonnal 
pánikot váltott ki, holott talán – egye-
sek elképzelése szerint – koránt sem 
egy ijesztő, sokkal inkább természetes 
folyamatról van szó. Habár a pánik tár-
gyaként megnevezett dolgok valóban 
észlelhető jelenségek: például a legújabb 
vizsgálatok adatai szerint a sarkvidé-
ki jégtakarók olvadozása folytán már  
11 millimétert növekedett az óceánok glo-
bális szintje csupán az elmúlt 20 évben. Ez 
így első olvasásra nem tűnik nagy érték-
nek, de gondoljatok jól bele, mekkora 
felületet fednek le a vizek bolygónkon!

Főleg a sarkvidékeken, de köz-
vetve globálisan is megváltoztatja a 
flórát és faunát: az olvadás következté-
ben a jegesmedvék és egyéb hidegövi 
állatok és élőlények élettere beszűkül, 
az óceánok savasodnak a CO2 meleg 
vízben való kisebb mértékű oldódás-
nak köszönhetően, a tavak lassacskán 
kiszáradnak a hőségtől stb. A manap-
ság egyre szeszélyesebb időjárás oka-
ként is emlegetik a felmelegedést, 
amit a nemrégiben lehullott tavaszi hó 
remekül prezentál, és emelett számos 
más példát is hozhatnánk a szokatlan 
időjárási viszonyokra a közelmúltból. 
Az El Niño nevű jelenség felerősödését, 
illetve kisebb ciklusokban való vissza-
térését is késztetheti e folyamat a még 
nem bizonyított feltételezések szerint, 
aminek az amerikai kontinens nyugati 
partjain, a Csendes-óceán szomszédsá-
gában élő emberek nem fognak kicsat-
tanóan örülni a várható hurrikánok 
és áradások miatt. Számos más példát 
hozhatnék még, mekkora változásokat 
okozott ez a jelenség: gazdaságilag, 
egészségügyileg és tulajdonképpen 
minden téren kihat ránk – többnyire 

sajnos negatívan –, ezért fő cél az ok 
keresése, mennyire játszik közre az 
ember a folyamatban, és milyen eset-
leges megoldással fékezhetnénk meg.

Alternatívák, észlelés
Odáig fajult sajnos a helyzet 

súlyossága, hogy az üvegházhatás 
mértékének számszerűsítésére beve-
zették a globális felmelegedési potenci-
ált (Global Warming Potential; GWP), 
aminek a szén-dioxidra számított érté-
ke definíció szerint 1. Már erre is azért 
volt szükség, mert valahogy megfog-
hatóvá kellett tenni a problémát, és 
azután orvosolni, hiszen mindenki szá-
mára megterhelőek a következményei.

Habár a nagy svéd kémikus, 
Arrhenius már 1896-ban leírta a fel-
melegedés és az éghajlati válzotások 
összefüggését, komolyabban foglal-
kozni csak az 1950-es évek táján kezd-
tek az üggyel, amikor már észlelhetően 
aktuálissá vált. Az ENSZ 1972 nyarán 
tartott először konferenciát, amely a 
témával foglalkozott, majd később elin-
dult az ezzel kapcsolatos programjuk, 
az UNEP. Egyre több és több szervezet 
kezdett foglalkozni a dologgal, akik 
megállapították az elvégzendő felada-
tokat, így ma már egytértelmű és pon-
tos célok fogalmazódtak meg.

Sokak szerint azonban az egész 
téma csupán egy “áltudományos csa-
lás”, illetve tanulmányok által megál-
lapították azt is egyes tudósok, hogy 
ember által okozott globális felmelege-

dés nincs, mivel a CO2 gáz kibocsátása 
önmagában kevés ahhoz, hogy a bolygó 
átlaghőmérsékletét megemelje. Véle-
ményük szerint a Föld melegedése és 
hűlése váltogatja egymást, egyfajta cik-
lusságot mutat. Ez bármelyikünk által 
belátható, ha a földtörténeti korszakok-
ra gondolunk, tehát ebben biztosan iga-
zuk is van. A kérdés csak az, hogy vajon 
a globális felmelegedés tényleg ennek 
az ütemnek a része, vagy valóban féle-
lemre ad okot. Eléggé megosztja tehát 
a szakértőket ez a tárgykör, hiszen míg 
az előbb említett emberek nézőpontja 
ez, mások a klímarendszer működésé-
be való drasztikus beavatkozás nélkül 
ökológiai katasztrófát jósolnak.

Algák, mint a Föld megmentői
A méretben apró, azonban annál 

nagyobb jelentőségű fajok kerültek 
főszerepbe egy új elképzelés szerint a 
globális felmelegedés problémakörében. 
Egy amerikai cég, a Planktos ugyanis 
több tonna vasport tervez az óceán 
mélyére bocsátani a Galápagos-szigetek 
környékén, s ezt nem holmi hobbi céljá-
ból tenné. Az Eifex program – European 
Iron Fertilization Experiment – kutatói-
nak publikációi leírják, kutatásaik pedig 
alátámasztják, hogy a vas-szulfát jelentő-
sen elősegíti egy alga, konkrétan a kova-
moszat elszaporodását.

A Chromalveolatak közé, a 
Heterocontophyta törzsbe tartozó 
Bacillariophyceae osztály tagjai képe-
sek a szén-dioxidot nagy mennyiségben 
megkötni, ez a kulcsa a módszernek.  
A planktonok három éves virágzás után 
kilométeres mélységekbe süllyednek a 
vízben, amelyet színanyagaik tesznek 
lehetővé, és ezzel együtt a felmelege-
dést súlyosbító gázt is a mélybe húzzák 
magukkal. Ezzel ráadásul egy másik 
folyamatot, a kovaföld képződését is elő-
segíthetjük, így két legyet üthetünk egy 
csapással az eljárás alkalmazása révén.

A Greenpeace erősen tiltakozik 
a dolog megvalósulása ellen, amire 
nyilván okuk is van, azonban maga az 
elképzelés nem tűnik rossznak. Más 
helyeken is terveznek hasonló akció-
kat, például a Polarstern német kuta-
tóhajó a Dél-Georgia-szigettől északra, 
az Antarktisz közelében egy tonna vas-
oxiddal akarja megalkotni az eddigi 
legnagyobb – világűrből is látható – 
algatenyészetet. Hogy a jövő mit hoz, 
és a jéghegyek vassal való trágyázása 
megvalósul-e, kíváncsian várjuk!

Solymosi Emőke
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A piramisok övezte misztikumok

Számtalan ősi civilizáció létezett a történelem hajnalán, melyek 
nyomai mára teljesen eltűntek. Földünk talán legrejtélyesebb konst-
rukciója, a világ számos pontján megtalálható és különféle népek-
hez, kultúrákhoz köthető piramisok viszont ma is rengeteg, néhol 
meghökkentő elméletnek szolgálnak táptalajul.

Kőkorszaki szakik

Néhány ősi egyiptomi kegytárgy 
igen kemény kőzetből készült, mint 
diorit, kvarc. Több ezer csecsebecse 
került elő a kései kőkor idejéből. Ami 
viszont a leginkább megdöbbentő, 
hogy az egyiptomiak rejtélyes jelzővel 
ellátott monumentumaik, a piramisok 
megalkotásában csupa olyan eszközöket 
használtak, melyek kőkori szinten álltak.  
Az idő tájt a legerősebb ismert fém a réz 
volt, ami a könnyűfémek csoportjába tar-
tozik. A piramisszerkezetben található 
legszilárdabb mészkőblokkok túlságo-
san masszívak és kemények, mintsem 
hogy azokat rézeszközökkel, vagy akár 
homokkal felerősített kéziszerszámokkal 
meg lehetett volna formázni. A Nagy 
Piramis, mely Kheopsz (vagy Khufu) 
fáraó sírhelyéül szolgált, nagyjából  
24 évnyi uralkodása alatt épült meg 
nagyjából. Egyiptológusok úgy vélik, 
hogy a túl nagy léptékű építmény, és 
már-már túlzottan is tökéletes, egymás-
hoz teljesen illeszkedő, tömérdek, nagy-
jából két millió blokkból álló szerkezete 
miatt lehetetlen, hogy rézeszközökkel 
lett volna előállítva. A mésztömbök java 
csak igen erős bronzötvözettel vágható 
el, és egyiptológusok szerint akkoriban 
az semmiképp sem állhatott rendelke-
zésre, ráadásul a blokkokban előforduló 
gránit a mészkőnél is erősebb anyag. Ha 
mégis ragaszkodunk a nézethez, hogy 
a rézeszközök alkalmasak lehettek a 
formáláshoz, akkor számba kell ven-
nünk az anyag könnyű elhasználódá-
sát, mely a feldolgozandó kövek meny-
nyiségét tekintve belátható, hogy elké-
pesztő mennyiségben szükségeltetett.  
Az archeológusok szerint ekkora meny-
nyiségben nem állhatott rendelkezés-
re ez a fém, így a munkások vélhetően 
kőeszközöket használhattak. Azonban 
itt újabb probléma üti fel a fejét, mivel 
a kőeszközök szintén alkalmatlannak 
bizonyultak a blokkok kifaragásához. 
Igen fejlett kőműves módszerek kellettek 

ahhoz, hogy megelőzzék a deformáci-
ót, mely a piramis végső alakját teljes 
mértékben befolyásolta volna – ez még 
mai szemmel is elképesztően komplikált 
feladatnak tekinthető! Ráadásul a gránit 
igen erős szerkezete megkövetelte volna, 
hogy minimum acéllal vágják el, viszont 
manapság is inkább gyémánttal szokták, 
ami szintén elérhetetlen volt az akkori 
emberek számára.

Pirami-sokk
Úgy gondolták, hogy a piramis 

(maga a forma, tehát a négyszög alapú 
gúla) valamiféle misztikus, természet-
feletti tulajdonsággal rendelkezik és 
hogy a struktúrája képes „lehívni” a 
végtelen kozmosz ősi energiáit, amitől 
fáraóik lelke erőre kap, és ily módon 
segítve eljuthatnak isteneikhez. Tar-
totta magát tovább a nézet, hogy az 
egyiptomi piramisok struktúrái a Föld 
„csúcspontjai”, és így a lehető legtöbb 
kozmikus energiát képesek begyűjteni. 
A legmagasabb ismert ilyen épület a 
137 méteres Nagy Piramis. Érdeklő-
désnek tárgyát képezi manapság, hogy 
a gúlaszerkezet, vagyis egy piramis 
alakjának a rekreált változata vajon 
hasonlóan mitikus erővel képes-e 
valamiféle kozmikus energiát magá-
hoz vonzani, mint amelyeket az ókori 
Egyiptom népe oly sokra tartott. Persze 
fontosnak tűnik, hogy bizonyos felté-
teleknek eleget tegyen a konstrukció: 
habár egy piramisnak egyedi dizájnja 
van, ha pusztán külsejére alapozzuk a 
terveket, kétségtelen, hogy sikertelenül 
járunk. Az energia begyűjtéséhez – szól 
az elmélet –, konstrukciónknak tökéle-
tes szög, oldal, és terület-arányokkal 
kell rendelkeznie minden irányban.  
A piramisunknak ezen kívül egy kris-
tállyal is rendelkeznie kell a csúcspont-
jában rögzítve, mely a kozmikus ener-
giát szétárasztja az épület belsejében. 
A fáraók sírjai alapesetben úgy voltak 
elhelyezve, hogy a legoptimálisabban 

részesüljenek ezekben az erőhullámok-
ban. A piramis ezen részét Királyok 
Kamrájának is nevezik. Úgy tartják, 
hogy a gúlák övezte energia különfé-
le spirituális meditációkban is segítet-
tek, illetve akár elektromos energiát 
is termelhettek, vagy épp lassították 
az öregedési, bomlási folyamatokat. 
Egy kézenfekvő módja van, hogy efféle 
teóriákat leteszteljünk: ha mi magunk 
is építünk egy „házi” piramist. Ami 
igen gyakori kísérletnek számít, az a 
bomlási folyamatokhoz kapcsolódik: 
veszünk egy ételből két külön adagot, 
majd az egyiket szabadon hagyjuk, míg 
a másik fölé egy tökéletesen szerkesz-
tett piramisszerkezetet (vázat) rakunk, 
és megfigyeljük, hogyan változik az 
anyagszerkezet. Egy másik hasonló-
an érdekes teszt lehet, ha magokat 
ültetünk, és az egyik cserepet helyez-
zük el hasonló környezetben, majd a 
növekedést vizsgáljuk hasonló módon.  
A meditáció jótékony hatásairól sokat 
hallani, és többek között méregtelení-
tő, nyugtató, pihentető gyakorlatként 
ismeretes. Ezt állítólag szintén befolyá-
solhatja, egyfajta magasabb spirituális 
kapcsolat létesíthető, ha mindazt egy 
piramisszerkezet belsejében végezzük, 
mivel az energiák áramlása így aka-
dálytalanná válik, és megnövekedhet 
a test aktivitási szintje. Még ha elsőre 
lehetetlennek is tűnhet pontosan lemá-
solni a gízai piramisok struktúráját, 
hasonló formákat mi magunk is alkot-
hatunk. Az egyetlen lényeges szem-
pont, melyre az építés során figyelnünk 
kell, az a szög, melynek 52,606°-osnak 
kell lennie minden oldalon. Anyaga 
bármi lehet, és méretbeli megkötések 
sincsenek. Ha hihetünk a legendáknak, 
akkor egy kis piramist akár a párnánk 
alá is rejthetünk, hogy a másnapi dol-
gozat miatt ne kelljen aggódnunk töb-
bet a kelleténél. Ha a dolog mégsem 
jönne be, még mindig elhelyezhetjük 
építményünket az asztalunkon, mint 
szemrevaló dísz.

Michael Kay
ttt@nyuz.elte.hu
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Könyvtár Klub
Buli a BTK-n!

Ez alkalommal a Dürer Kerthez hasonlóan ismét egy intézmé-
nyünkhöz szorosan fűződő helyről olvashattok soraimban. Vélhe-
tőleg ez ma az ELTE-hez legközelebb álló szórakozóhely, hiszen a 
Bölcsész Kar mai campusának része.

Valószínűleg sokan jártatok is már 
itt, azonban aki nem, az most kedvet 
kaphat hozzá, főleg ha van pár böl-
csész haverja. A helyet a VIII. kerület-
ben, pontosabban a Múzeum körút 4. 
szám alatt találjátok meg, az Astoriával 
szomszédos Treffort Kertben.

Megérkezésünk után, a kapun 
túljutva, egy kültéri részen találjátok 
magatokat, amely teli van sok-sok 
székkel, asztallal és a klasszikus Coca-
Cola-s ernyőkkel. Ebből következő-
en nyilván pultok is vannak, ahol a 
bölcsészek – főleg a gólyák – sokszor 
kedvezményekben is részesülhetnek. 
Így ha van egy beépített emberetek, 
könnyen élhettek ezzel ti is! Nagy az 
esély, hogy majd szeretnétek is, hiszen 
ha már itt tartunk, érdemes megemlí-
teni a hely egyik negatívumát, misze-
rint az árak nem a legalacsonyabbak. 
Prezentálásképp a nyugatiak szeretett 
Sopronijának üveges változata 450 Ft, 
csapon pedig 3 dl nedűt ugyanebből 
a típusból egy BKV jegy áráért kap-

hattok meg. Ellenben a választékuk 
nagy, koktélokat és még szendvicseket 
is fogyaszthattok, ha szeretnétek.

Tovább haladva a lépcsőn lefe-
lé érkeztek meg a tulajdonképpe-
ni Könyvtár Klubba, ahol szintén 
egy nagy pulttal találjátok szemben 
magatokat, amit a tipikus narancs-
sárga Jägermeister-es világító emb-
lémával pluszba ki is emeltek. Balra 
székek és csinos asztalok találhatóak, 

ahol a barátokkal jókat beszélgethet-
tek az esték csendesebb részeiben, 
ha éppen ez a célotok. Ha egyenesen 
tovább haladtok, a mellékhelyisé-
gekhez juttok el, ha pedig jobbra, a 
padokkal szembe tekintetek, a hely 
középpontját, a színpadot vélheti-
tek felfedezni. Számos jó hangulatú 
koncert hangzott már el ezen a nem 
túlzottan nagy színpadon. Például fel-
lépett már Jamie Winchester – a 2011. 
októberi nyitóbulin ő pendítette meg 
a húrokat – vagy a ZUP, alias Záhony 
Unplugged; Apey and the Pea és sokan 
mások. A koncerteken kívül számos 
más izgalmas mókában is részt vehet-
tek. Volt már itt fergeteges farsangi, 
illetve Valentin napi buli, áprilisban 
pedig többször is tartanak Karaoke 
esteket, amelyből a következő 24-én, 
szerdán lesz. Koncertek tekintetében 
a Kafkaz lép fel legközelebb 17-én.  
Az ezt követő hétfőn, 22-én pedig 
délelőtt 10-től egészen délután 5-ig 
egy „KK Bolha piacon” turizhattok 
second-hand ruhákat kedvetekre!

Ilyen és ehhez hasonló fiatalokra 
szabott programokban vehettek részt 
a bölcsészek főhadiszállásán, szóval 
ha kedvet kaptatok, akkor nyomás az 
Astoriára! Ha pedig még több infor-
mációt szeretnétek megtudni róluk, 
akkor látogassatok el a http://www.
konyvtarklub.hu weboldalra!

Solymosi Emőke
helyvektor@nyuz.elte.hu

Fiatalság, komolyság?
Való igaz, semmit sem lehet elég 

korán elkezdeni. Mi sem bizonyítja ezt 
jobban, minthogy 2011 szeptemberében 
egy színjátszó kör alakult a fővárosban, 
mégpedig Ködvelők Társulat néven. 
A tehetséges fiatal színészpalánták-
ból összeverbuválódott gárda sikerrel 
szerepelt tavaly az ODT-n (Országos 
Diákszínjátszó Találkozón), ugyanis 
regionális arany minősítést tudhattak 
magukénak, valamint csoportos színészi 
különdíjjal gazdagodtak.

Az ifjú színészek műsoruk bemu-
tatására a Budai Középiskolát választot-
ták helyszínül. A majd egy órás előadás 
keretében részesei lehettünk új darabjuk 
bemutatásának, az Ez mind megvolt 
című színjátéknak. A produkció iránt 
sok érdeklődő volt, így a kíváncsi szem-
párok hamar betelítették a termet, mely 
az előadás kezdetére sötétségbe borult.

Elkezdődött hát, főszereplőnk lelá-
togat a pincébe, ahol számos megpakolt 
kartondoboz látványa fogadja, ame-
lyek telis-tele megpakolva élete kisebb-
nagyobb emlékeit őrzik. Tárgyakat, ame-
lyek boldogsággal vagy épp félelemmel 
töltik el, és amikkel itt az ideje szembe-
nézni. Vagy éppenséggel azt is megkér-
dezhetjük, hogy a kicsi Batman-figura 
miért porosodik évek óta a doboz alján. 
Vagy azt, hogy hogyan is volt a saját 
kezűleg elkészített mézeskalács történe-
te. Sorra feltárva a dobozok rejtett titkait, 
megtudhattuk, hogy a gyermekkorában 
félelmet okozó könyv egykor rossz értel-
mezést nyert, emellett részesei lehettünk 
a be nem teljesült szerelem példájának 
is, valamint hogy a békés családi idillt 
felborító ok pontosan mi is volt. 

Magának az előadásnak a mon-
danivalóját persze nem lehet elhanya-
golni, hiszen nincs olyan ember, aki 
ezek hatására ne gondolná végig saját 

életének jelentős, vagy akár csak apró-
cseprő dolgait, és hogy mindez hogyan 
is vezette őt jelenlegi állapotához. 

A műsor alatt a szereplőkön ugyan 
észrevehető volt az izgalom jele, de pont 
ezek az előadások segítenek nekik, mint 
kezdő színészeknek, hogy minél több 
tapasztalatot gyűjthessenek. Mindezek 
ellenére a performansz sikeres volt, hiszen 
többször is mosolyt csaltak a közönség 
arcára. Úgy gondolom, hogy ezért dicsé-
ret illeti a rendezőt, Somfai Barbarát, a 
darab kiegyensúlyozott összeállításáért, 
valamint a dramaturgot, Németh Niko-
lettet, hiszen jól elsütött poénokkal tarkí-
tották a műsorszámot, így a figyelem nem 
lankadt egy percig sem. 

Végezetül, a társaságot meghív-
ták az idei ODT-re, így április végén 
összemérhetik rátermettségüket más 
diáktársulatokkal.

Pumi
kritika@nyuz.elte.hu
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XXXI. Magyar Sajtófotó Kiállítás

„A sajtófotó a hiteles képi tájékoztatás eszköze kellene legyen, 
és csak másodsorban fotóművészeti produktum; ha ez a kettő talál-
kozik, az isteni szerencse.” (Kincses Károly – fotótörténész)

Idén is a Magyar Nemzeti Múze-
umban tekintheti meg a nagyérdemű 
a Magyar Sajtófotó Kiállítást a Tisz-
telgés Hemző Károly előtt című tárlattal 
egybekötve.

A kiállítást Kincses Károly fotó-
történész nyitotta meg március 28-án, 
amikor is megemlékeztek az idén már-
ciusban elhunyt Matusz Károly (MTI) 
fotóriporterről is. Ugyanekkor adták át 
a Magyar Sajtófotó Pályázat 2012 díjait 
és a Molnár István-díjat is.

A múzeumban idén is többszáz 
fotó látható, amelyek két termet töl-
tenek meg. Rengeteg témát érintettek 
idén is a fotósok: természet, álmok, 
sport, fesztiválok, esküvők, hátrányos 
helyzet, Malév, diáktüntetések, egy 
nem létező ország.

A MÚOSZ által kiírt pályázat  
13 kategóriájának láthatjuk a dobogós 
helyezettjeit a kiállítás rendezőjének, 
Túry Gergelynek hála, valamint a külön-
díjasokat – 30 év alatti legjobb fotóri-
porter; André Kertész Díj; A vidéken 
dolgozó legjobb képriporter; Munkácsi 
Márton, Legjobb Kollekció Díj; Escher 
Károly Különdíj. Ez több száz képet 
jelent a fotósorozatoknak köszönhetően.

Idén a zsűrinek 7751 pályázat-
ból (253 jelentkező) kellett válogatnia.  
A nagydíjat Reviczky Zsolt (Népsza-
badság) kapta Isten veled, Malév! címet 
viselő fotósorozatáért.

Mind a két teremben székeket is elhe-
lyeztek, így akár nyugodtan ücsörögve is 
végignézhetjük a pályamunkákat a fala-
kon elhelyezett televíziók képernyőin 
hangulatos zene hallgatása közben.

A kísérő kiállítás Hemző Károly-
nak, a tavaly elhunyt 20. századi leg-
kiemelkedőbb és legmeghatározóbb 
magyar fotográfusának állít emléket. 
A fotós számos területen kipróbálta 
magát, karrierjét mutatják be több 
témában is a múzeumban, sőt eddig 
még sosem látott képei is kikerültek a 
falakra. Különösen a lovakról készült 
alkotásai a leglátványosabbak a kiállí-
tott darabok közül szerintem. Látszik 
rajtuk ezen állatok iránti szerelme.  
A fotók melletti kis szövegekben 
elmondja, hogy olyanok ezek a képek, 
mintha az egyik ló fotózta volna a töb-
bieket.

Hemző Károly még a Magyar Köz-
társasági Érdemrend Lovagkeresztjét is 
megkapta. Sportfényképezéssel kezdte 
pályáját, amely témában eljutott Puskás 
Ferencig, és az Aranycsapatig. 1976-ban 
a Műcsarnokban nyitották meg tárlatát. 
A lovakon és sportolókon kívül Buda-
pestet szerette nagyon fényképezni, 
rengeteg művet készített a fővárosról. 
Felesége által pedig a magyar gasztro-
nómiából is kivette a részét, szakács-
könyvekhez készített képeivel.

A fotók május 12-éig tekinthetők 
meg. Érdemes végigsétálni köztük, a 
tavalyi év legmegrendítőbb, leggyö-
nyörűbb, legviccesebb, legszomorúbb, 
legelgondolkodtatóbb pillanatai között. 
De ha valaki nem jut el a kiállításra, idén 
is kiadták a fotókkal megtöltött, több 
mint 400 oldalas évkönyvet (Az év fotói), 
az elmúlt két év képeivel.

Szalai Evelin
coolter@nyuz.elte.hu

„Borravaló”
Értem én, hogy rászorulnak szegé-

nyek, de nagyon ellenérzést kelt bennem, 
ha egy hajléktalan embertárs olyan indo-
kokkal kér alamizsnát, amiben nagy sza-
vakkal dobálózik, mint Isten vagy gyer-
mek, gyógyszerre kell és így meg úgy. 
Persze tudom, hogy az emberek körében 
elterjedt a hazugság, jellemzően akkor, ha 
valós indokokkal és érvekkel nem érik el 
a céljaikat, de szeretem, ha valaki inkább 
őszinte, mint átlátszó.

Meg aztán ha valaki kérdez, készül-
jön szépen fel rá, hogy esetleg nem azt 
a választ kapja amit hallani szeretne, és 
ilyen feltételek mellett nem nehéz igazat 
mondani sem. Éppen ezt a ragályt sike-
rült kicsit komikus módon kiaknáznom, 
amikor egy szakállas szimatszatyros 
"hajléktalan úr" sétált hozzám pár forint 
reményében, és egész lazán reagálta le a 
kicsit szokatlan, már-már komisz reakci-
ómat a kérlelésére.

– És mire kell? – nézett rám egy 
darabig. Nem mondott semmit.

– Komolyan kérdezem. – igyekez-
tem nem számonkérő lenni, látszott, 
hogy szüksége van rá, de marhára 
kiváncsi voltam, mit válaszol. Na meg, 
hogy amit mond, az igaz-e.

– Kétszáz forintot tudok adni, töb-
bet sajnos nem, de kíváncsi vagyok mire 
költené. Odaadom én mindenképp, csak 
árulja el. – Megdöntötte a fejét sréhen 
jobbra le, és csak nézett rám, nyilván 
gondolkozott mit mondjon aztán – végül 
is mit veszíthet, maximum kér mástól, 
talán még többet is kap – válaszolt:

– Há' megmondom én őszintén, 
még azon gondolkozom, hogy bort 
vegyek vagy sört. – Láttam én rajta, 
hogy kicsit letört lett, szerintem azt 
hitte, hogy most átvertem. Ő tényleg 
elmondta mire költené, de ezek isme-
retében biztosan nem adok majd neki. 
Én pedig biztos voltam benne, hogy 
nem mondaná el, ha erre költené sem, 
mert a kenyér egy szívfájdítóan meg-
győző érv szokott lenni. De nem tet-
te. Megdöbbentem. A kezébe adtam a 
kétszázast, és még mielőtt azt hihette 
volna, hogy most neheztelek és csak 
ígéretbetartásból adom mégis oda, 
hozzáfűztem egy félmosoly kíséreté-
ben: „Szerintem a sör jobb választás”.

Megköszönte. Nem volt semmi 
könyörgés, semmi siránkozó próbálkozás 
vagy megalázkodás. Mosolygott.

Petra
negyeshatos@nyuz.elte.hu
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Agyzsibbasztás
Sziasztok!

A mostani feladványaitokat egyik kedvelt képrejtvé-
nyes oldalam, a TeCső ihlette. Ha már hallottatok róla, biz-
tosan mosolyogtok most, és sejtitek, milyen parádés felad-
ványok várnak rátok. Ha pedig nem, ellenben van bennetek 
affinitás a szavakkal való játékhoz és bravúrozáshoz, akkor 
mindenképpen ajánlom figyelmetekbe a már-már elvete-
mülten kacagtató produkcióikat. Azt hiszem, nem kell sokat 
hozzáfűznöm a megoldás módjához, azonban adok nektek 
egy kis segítséget: minden kép- és betűrejtvény egy-egy 
állatnevet tartalmaz, a medvét ábrázoló feladványnál pedig 
nem árt elemi szintű angol nyelvtudásotokat bevetni.

Megfejtésként két tetszőlegesen kiválasztott feladvá-
nyunk helyes megoldását kell elküldenetek a lenti címre, ha 
szeretnétek nyerni. Jó szórakozást és agytornát!

subCsibe
rejtveny@nyuz.elte.hu
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19 Milyen élményeid vannak a mentorrendszerrel kapcsolatban?

Zajlik a mentorok kiválogatása, már minden jelölt átesett az írásbeli teszten.    É&B
           monddelteis@nyuz.elte.hu

Péter (23, fizika) is volt már mentor. 
Azért vállalkozott erre, mert ki akar-
ta próbálni, hogy milyen másoknak 
segíteni. Az ő mentorai is nagyon jó 
fejek voltak, ezért vált szimpatikussá 
ez a feladatkör számára.

Boginak (22, környezettan) na-
gyon tapasztalt mentora volt. Saj-
nos az ő idejébe sosem fért bele, 
hogy egyszer mentor legyen. 

Ágnes (19, biológia) idén el-
sőéves, úgyhogy még frissen él 
benne a gólyatábor élménye. Je-
lentkezett mentornak, és nagyon 
izgul, hogy sikerült-e a tesztje.

A tökéletes hang
Új trend van születőben: egyre 

több film cseréli le a focistákat és a 
pompomlányokat lúzerekre. Ahogy 
azt például Michael Cera sikerei is 
bizonyítják, az ötlet bevált. Ki gon-
dolta volna öt éve, hogy az akapella 
menő lehet? Valószínűleg senki. A 
tökéletes hang mégis erre épít, és a 
végeredmény meglepő ugyan, de 
koránt sem rossz.

A történet alapján ez is csak 
egy a sok amerikai limonádé közül; 
a zárkózott, különc lány megérke-
zik új iskolájába (ebben a filmben 
az egyetemre), ahol bekerül vala-
melyik klikkbe, amely segít neki 
kibújni a bábjából. Ezek után kiderül 
róla, hogy ő a csapat legtehetsége-
sebb tagja, így természetesen jön az 
összeveszés a főnökkel, majd a fel-
oldás valamilyen nagyszabású kupa 
elnyerésének képében. Hogy még 
sablonosabb legyen, főhősnőnk az 
ellenséges fiúbanda egyik tagjába 
szeret bele. Egyetlen részletével azért 
kiemelkedik a többi közül: nem a suli 

menő srácainak és csini csajszijainak, 
hanem két akapella kórusnak az éle-
tébe nyerhetünk betekintést. Egy szó-
val nem a zseniálisan egyedi ötletek-
kel megtűzdelt sztori miatt ajánlom 
nektek ezt a filmet.

Felmerül tehát a kérdés, hogy 
miért érdemes megnézni. A válasz 
nem olyan egyszerű, úgyhogy bele 
is vágok a magyarázatba. A mellék-
szereplők közül az a néhány, akinek 
a kidolgozására vették a fáradtsá-
got nagyon szórakoztatóra sikerül-
tek, így ők könnyedén elcipelik a 
hátukon az egész filmet. Háj Amy 
például folyamatos humorforrásul 
szolgál, akárcsak az általam csak 
egérkének hívott lány, aki annyira 
halkan beszél, hogy még a nevét se 
értettem. Ami nagyon szemet szúrt, 
nem csak a háttértörténettel, de saj-
nos a karakterekkel kapcsolatosan is, 
hogy hiányosak. Rengeteg az üres-
járat, a fekete folt, ami néha zavaró 
tud lenni. A dalok és a koreográfiák 
viszont szépek és jól összerakottak, 
így azok bőven kárpótolnak minket 
a többi hiányosságért. Amit min-

denképp ki kell még emelnem, az 
a film humora, ami nem nevezhető 
éppen hétköznapinak. Hogy miért? 
Mert a gerincét nem más adja, mint 
gyomortartalmunk visszajuttatása az 
anyatermészetbe. A film vége fele van 
egy nagyjából 5 perces jelenet, ami-
ben abszolút kicsúcsosodik az egész 
hányás téma. Nem szeretnék semmit 
lelőni, úgyhogy maradjunk annyi-
ban, hogy én szabályosan sírtam a 
nevetéstől.

Egy-egy pihenős vasárnap dél-
utánra tökéletes, de az üdítővel, meg 
a rágcsával óvatosan, mert egy-egy 
jelenetnél könnyedén az előtted ülő 
fején landolhat.

cili
mozizona@nyuz.elte.hu

Pitch Perfect (Tökéletes hang) (Amerikai zenés 
vígjáték, 112 perc, 2012)
Rendezte: Jason Moore.
Forgatókönyv: Kay Cannon.
Szereplők: Anna Kendrick (Beca), Skylar Astin 
(Jesse), Brittany Snow (Chloe), Rebel Wilson 
(Fat Amy), Adam DeVine (Bumper), Jinhee 
Joung (Kimmy Jin).
Pontszám: 7,2/10.




