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Kedves Olvasó!
A reggeli készülődés közben, tőlem szokatlan 

módon bekapcsoltam a televíziót, melyben épp  
a híradó ment műsoron. Legnagyobb sajnálatom-
ra azonban, a gyilkolás, a halál, a betörés és a lö-
völdözés áll ezeknek a többnyire 30 perces műso-
roknak a középpontjában. 

Miért nem lehet időnként valami vidámról, 
szívderítő eseményről megbeszélni. Épp elég ször-
nyűség történik a világban. Jó persze tudom, hogy 
nem mindenki kíváncsi arra, hogy hol született 
éppen pandamaci vagy oroszlán-baby, de sokkal 
szívesebben nézném az ilyen jellegű műsorokat, 
mint azt látni, hogy mennyire elfajult világban 
élünk. Elmegyünk egymás mellett az utcán, go-
rombák vagyunk egymással, csúnyán beszélünk. 

Nem tudom, hogy én öregszem csak, vagy 
mást is zavar az otromba viselkedés? Elméletileg 
kultúr-lények vagyunk… vagy mi a szösz?!

Göndör Gábor
 főszerkesztő
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Nézzük hogyan is alakult  
a tanulmányi ösztöndíj számí-
tási módszere az Informatikai 

Karon, az elmúlt években.
Először is, ösztöndíjra már  

a kezdetektől fogva csak azok 

voltak jogosultak, akik teljesítet-
tek legalább 16 kreditet a meg-
előző félévben, valamint a Kari 
Ösztöndíj Bizottság által meg-
határozott minimális kreditin-
dexet is elérték. Ez az alapfeltétel 
jelenleg is ebben a formában áll 
fenn.

A 2010 ősze előtti időszak-
ban a tanulmányi ösztöndíj ki-
osztása céljából rendelkezésre 
álló keretösszeget, a kreditin-
dexükkel egyenesen arányosan 
osztották ki azon hallgatók 
között, akik jogosultnak bizo-
nyultak rá. Tehát ezek a kre-
ditindex-értékek összegzésre 
kerültek, és ezzel az összeg-

Még szeptemberben a felső-
oktatásba belépő hallgatóknak 
egy hallgatói szerződést kellett 
aláírnia, mely számos igen ne-
gatív hatást hozott maga után, 
az aláíróra vonatkozóan. Ezt 
több szervezet is kifogásolta és 
támadta, többek között a Hall-
gatói Önkormányzatok is. Ez 
akkor tetőzött be, amikor a kor-
mány kitalálta, hogy bizonyos 
szakokon még ilyen szerződés 
aláírásával sem lehet majd tanul-

ni, pedig talán szinte mindegy is 
lenne, hogy az Államnak, vagy 
egy Banknak kell fizetni. A lé-
nyeg, hogy létrejött az ”oly régen 
áhított” fizetős felsőoktatás.

Ennek következtében indul-
tak a tüntetések decemberben, 
és kisebb változataiban a tavasz 
kezdetéig ezek meg is maradtak. 
Szerencsére, a HÖOK elsősor-
ban a hivatalos utat választotta, 
és konstruktív észrevételeivel, 
javaslataival próbált tenni a hall-

gatók érdekiért. Több - kevesebb 
sikerrel.

Ami eredményt sikerült el-
érni: az egyik legszembetűnőbb, 
hogy minden szakon lesz álla-
milag támogatott hely, noha 
Ösztöndíj formájában, hisz lét-
rehozta a kormány az Állami 
Ösztöndíjat. Jogosan merül fel 
a kérdés, hogy létrehozta, avagy 
csak átnevezte. Én, és sokan 
mások inkább az utóbbit mon-
danánk, noha azért történtek 
előrelépések.

Amiben más lett, hogy 20 
év alatt a képzés költségét kell 
visszafizetni, avagy ledolgozni 
és nem a kétszeresét, valamint 
nem kell mentességért folya-
modni, hanem alanyi jogon jár. 

Kiss Ádám
elnök

ELTE IK HÖK
elnok@ikhok.elte.hu

Valószínűleg nincs olyan diák, aki ne hallott volna már a ta-
nulmányi ösztöndíjról. Sok hallgató kapott is már kisebb-
nagyobb összegeket, és van, aki csak álmodik róla. Azon-
ban nem biztos, hogy mindenki tisztában is van vele, hogy 
mire mennyit és miért annyit lehet kapni. Nos, az ösztöndíj 
összegének számítási módszere megváltozott, így e cikk  
az új képlet, és a változtatás magyarázatát foglalja magába.

Az elmúlt évek során számos változáson ment keresztül 
a magyar felsőoktatás. A legutóbbi, és legjobban szembe-
tűnőbb ilyen változás a Hallgatói szerződés kapcsán tör-
tént, miközben államtitkárok jöttek, s mentek…

AKTuáLIS

áLLAMI ÖSZTÖndíj, AvAgy HALLgATóI SZERZődéS

Felsőoktatás

ISMéT MEgváLToZoTT A SZáMíTáSI KépLET

Tanulmányi ösztöndíj
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AKTuáLIS

számmal lett elosztva a keret-
összeg. Így megkaptuk, hogy 
mennyi forintot ér egy „egy-
ségnyi” kreditindex.

Sajnos ez a számítási mód-
szer nem volt megfelelő, ugyan-
is nem volt arányos a befektetett 
munka mértéke a hozzárendelt 
összeggel. Például egy 6,0-s kre-
ditindex elérése után pontosan 
kétszer akkora tanulmányi ösz-
töndíj járt, mint egy 3,0-s kre-
ditindex után, pedig az előbbibe 
fektetett munka nem duplája az 
utóbbinak. Ezen kívül az ösz-
szegek emelkedésének mere-
deksége is nagyon kicsi volt, így  
a tanulmányi ösztöndíj tulaj-
donképpen nem ösztönzött 
jobb tanulásra.

Emiatt 2010 őszén a Kari 
Ösztöndíj Bizottság megvál-
toztatta a számítási módot.  
Az új függvényt használva már 
meredekebben emelkedtek az 
összegek, viszont egy bizonyos 
ponttól már az adott kreditin-
dexhez tartozó jutalmak növe-
kedése visszafogottabb lett, így 
a nagyon magas kreditindexet 
elérő hallgatók se kaptak arány-
talanul sok pénzt. Az ehhez 
használt képlet a következő volt:  
KI1,7 - max (0; KI - 5)1,7

A mostani félévre a Kari 
Ösztöndíj Bizottság ismételten 
új függvényt határozott meg, 
mivel a Bizottság még mindig 
nem érezte eléggé arányosnak 
az egyes kreditindex-értékhez 
rendelt összegeket a tanulás 
mértékéhez viszonyítva. Ezért 
a 3.0 és 4.0 közötti tartomány-
ban meredekebben emelkedik  
a függvény, 4.0 és 5.0 között még 

meredekebben, 5.0 felett pedig 
fokozatosan elsimul. Ennek kö-
vetkeztében jobban megéri már 
a tanulás, ugyanis egyre több 
pénz jár az egységnyi kreditin-
dexért a nagyobb tartományok-
ban. Emellett a nagyon kiemel-
kedő tanulmányi eredményeket 
se jutalmazzuk túlságosan ma-
gas összegekkel.

A Bizottság több képlet meg-
vizsgálása és alapos mérlegelés 
utána a következő képletet hatá-
rozta meg, ahol a KI a kreditin-
dexet jelöli: KI1,85 + max (0; KI 
- 1)1,85 - 2.5 * max (0; KI - 5)1,85

Remélhetőleg a továbbiak-
ban nem lesz szükség a képlet 
változtatására, és megfelelően 
igazságos elosztást tudunk ki-
alakítani a tanulmányi ösztöndíj 
keretösszegéből. Ha mégse így 
alakulna, természetesen tovább 
fogja finomítani a Bizottság a 
számítási módszert annak érde-
kében, hogy a befektetett mun-
ka, és a tanulás a lehető legjob-
ban legyen jutalmazva.

Szádvári Tamás
Kari Ösztöndíj Bizottsági tag

Campus hírek
A Lágymányosi Főmérnök-
séggel való egyeztetésnek kö-
szönhetően a parkolót idén is 
használhatják a hallgatók. 
A nappali tagozatos hallgatók 
a következő címen regisztrál-
hatnak: 
http://sorompo.ikhok.elte.hu

Megváltozott a HÖK Iroda 
nyitvatartása: 

Hétfő:  9.30-17.30
Kedd, Csütörtök:
  9.30-16.00
Szerda:  9.30-16.00,
  17.00-18.30
Péntek: 10.00-16.00
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A szervezet elődje 1982-ben 
jött létre, amikor 8 nyugat-eu-
rópai ország hallgatói érdekkép-
viseletei megalakították a West 
European StudentInformati-
onBureau-t. Ez a szervezet sok 
átalakuláson ment át az évek 
során, ahogy egyre több ország 
csatlakozott, majd végül 2007-
ben elérte mostani formáját,  
az ESU-t. Az európai politi-
kában ő képviseli a felsőok-
tatásban résztvevő hallgatók 
érdekeit az Európai Unióban, 
a Nemzetközi Bologna Csoport-
ban, az Európai Bizottságban és 
az UNESCO-ban. Mint minden 
szervezetnek, ennek is össze kell 
ülnie időnként, hogy megtár-
gyalják az aktuális teendőket. 
Erre szolgál az évente kétszer 
megrendezett Közgyűlés, ami-
nek idei helyszínét az ELTE és  
a Corvinus biztosítja.

SAGE
Az ez évi közgyűlés egyik 

fő témája a SAGE program 
(StudentAdvancement of Gra-
duatesEmployability), mely a 
felsőoktatásba bevezetett Bolo-

gna rendszer hatásait vizsgálja 
a hallgatók munkaerő piaci be-
lépésére. Ezen felül célja, hogy 
a hallgatói képviseletek minél 
több befolyással bírjanak a fris-
sdiplomások elhelyezkedését 
elősegítő irányelvek kidolgozá-
sában európai, nemzeti és helyi 
szinten. A program összefügg  
az Unió felsőoktatási fejlesztési 
terveivel, mint például az EU 
2020 és az ET 2020 stratégiákkal.

A program céljai és várható 
kimenetelei:

Segíti a 2014-ben véget érő 
LifelongLerningProgramme 
általános céljait, melyek a dip-
lomások munkába állására 
vonatkoznak. Támogatja a kre-
ativitást, versenyszellemet, és  
a vállalkozói szellemet. Hogy ezt 
a célt elérje, az erre vonatkozó 
szabályozások megalkotásába 
minél nagyobb befolyást kíván 
elérni a hallgatóknak és tartal-
mi hátteret biztosít az részletes 
kutatások, publikációk és szabá-
lyozási ajánlatok által. Másik fő 
célja, hogy megerősítse a felső-
oktatási intézmények helyzetét 

az innovációs folyamatokban. 
Ennek elérése érdekében az in-
tézmények társadalomba integ-
rálását célozza meg az egyetemi 
autonómia megsértése nélkül, 
mely hosszú távon elősegíti  
a fejlődést, főleg az iparral szoros 
kapcsolatban álló területeken, 
így plusz értéked ad ezen ágaza-
toknak is.

A program keretei közt 
több tanulmány is készül a kö-
vetkező témákban:
•	 Összefoglaló létrehozása az 

európai oktatási irányelvek-
ből a Bologna és az EU kere-
teiben

•	 A kapcsolat kifejtése az okta-
tási irányelvek és a frissdiplo-
mások munkába állása közt

•	 A törvényhozási folyamatok 
és a diplomás munkanélküli-
ség közti összefüggés elemzése

•	 Felmérés a nemzeti szintű 
érdekeltségek bevonásával a 
foglalkoztathatóság kapcsán

Az Informatikai terület nagy-
ban érintett ebben a program-
ban, mivel talán itt a legnagyobb 
az ipar részvétele a felsőoktatás-
ban. Munkaerő piaci tekintetben 
is magas a foglalkoztatottsági 
arány, de érdekes lesz figyelem-
mel követni a tanulmányokat, 
melyek alapján össze lehet majd 
hasonlítani a mi területünket 
más ágazatokkal, és esetleg ér-
dekes adatokra is fény derülhet  
a széleskörű tanulmányokból.

A program alakulását követ-
hetitek az ESU weboldalán.

Zák András

AKTuáLIS

Idén áprilisban Budapesten kerül megrendezésre az ESU 
(European Students’ Union) 64. Board Meetingje, azaz  
az Európai Hallgatói Önkormányzat Közgyűlése. Ennek 
az eseménynek részben egyetemünk ad otthont, ezért 
nézzük is meg, hogy miként képviseli ez a szervezet  
a hallgatókat európai szinten.

EuRópAI HALLgATóI ÖnKoRMányZAT KÖZgyűLéSE

ESu és a SAgE program
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Ha csábít a hangulatos, jó 
társaságban eltöltött társasjá-
tékozás gondolata, a Társas-
szerepjátékos hétvégét neked 
találták ki! Minden hónap 
elején, pénteken és szombaton  
a Déli Tömb Arénájában több, 
mint 40 játék közül válogat-
hatsz kedvedre; a szórakozás 
tehát garantált.

A felsőoktatási intézmé-
nyek között rendhagyónak 
számító gyűjteményünk igyek-
szik minden igényt kielégí-
teni: könnyed, vicces játékok 
azoknak, akik csak pár percre 
szeretnének kikapcsolni; ösz-
szetettebb, pár órás társasok 
a kompetitívebb felfogású 
embereknek; igazán hosszú, 
komplex szabályrendszerű já-
tékok a hardcore-gamereknek. 
A könnyed játékok kedvelői 
gyorsan beszállhatnak egy vé-
res vadnyugati lövöldözésbe  
a BANG-ben, vagy rekesz- 
izom-szaggató nevetések kö-
zepette szívathatják egymást 
Munchkinban. Az izgalmakat 
keresők megpróbálhatják túl-
élni a démoni szörnyek invá-
zióját egy Doom-parti kereté-

ben, őrült hajszába kezdhetnek  
a kristálytárnák feltárásáért  
a Krysis-szal, vagy átélhet-
nek egy igazi lovecrafti rém-
álmot Arkhamban. A ko-
moly stratégák küzdhetnek 
a nyersanyag-dominanciáért 
a Catannal, vagy megdönt-
hetik egymás fantasy király-
ságait a Trónok Harcában. 
Természetesen ez csak a jég-
hegy csúcsa, temérdek egyéb 
társasjáték várja az érdeklő-
dőket. Ha pedig valami olyat 
próbálnál ki, amit még nem 
ismersz, felkészült segítőink 
folyamatosan a rendelkezésed-
re állnak, hogy elmagyarázzák 
akár a legbonyolultabb játéko-
kat is.

A kínálatunkat folyamato-
san igyekszünk bővíteni, hogy 
az igazi vén rókáknak is folya-
matosan tudjunk újat mutatni!

A szerepjátékok szomba-
ton lépnek porondra. A fan-
tasy kedvelőinek elsősorban 
a M.A.G.U.S.-sal kedvezünk, 
mely a legrégebbi és legelter-
jedtebb magyar szerepjáték-
rendszer. Lehetsz dicső harcos, 

mindentudó varázsló, vagy alá-
való orvgyilkos; minden csak 
a képzeleteden múlik! Ynev 
hatalmas világa csak arra vár, 
hogy társaiddal vállvetve epikus 
kalandok közepette felfedezd! 
A sötétebb hangulatra vágyók 
a Vampire-ben találhatják 
meg számításaikat. A Sötét-
ség Világának rémálmokkal 
teli színpadán vérszívóként 
kell kiteljesedned saját élő-
holt-létedben; de vigyázz, a 
vámpírok intrikus játszmáiban 
sosem tudhatod, ki igaz szö-
vetséges és ki kétszínű törtető! 
A repertoár persze nagyban 
függ tőletek is, úgyhogy a "régi 
motorosokat" is szeretettel vár-
juk, akik akár valami igazi kuri-
ózummal bővíthetik a palettát.

Természetesen várunk mind 
profikat, mind olyanokat, akik 
csak érdeklődnek, de még nem 
próbálták a szerepjátékot, illet-
ve olyanokat is, akik szívesen 
mesélnének.

Remélem mindenki ked-
vet kapott a közös játékhoz, 
úgyhogy nincs is más dolgo-
tok, mint péntek délután ellá-
togatni az Arénába, és akár a 
haverokkal, akár a helyszínen 
verbuválódott csapattal leül-
ni, hátradőlni, és JÁTSZANI! 

Hamarosan találkozunk!
A Társas-Szerepjátékos 

Hétvége csapata és az ELTE IK 
HÖK Szervező Bizottsága

AKTuáLIS

Bár a legtöbben már átléptétek a felnőttkor küszö-
bét, a bennetek rejlő gyermek még elő-elő tör. És me-
lyik gyerek ne szeretne játszani, pláne jó társaságban? 
Az IK HÖK jóvoltából hónapról-hónapra temérdek tár-
sas-, és szerepjáték közül válogathattok kedvetekre.

TáRSAS-SZEREpjáTéKoS HéTvégE KEdvCSInáLó 

játszani jó!
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A távoktatás jópár éve képe-
zi vita tárgyát az egész világon. 
Lehet-e létjogosultsága egy kur-
zusnak, ahol a diákot semmi 
nem kötelezi, hogy figyeljen, 
időt és energiát szánjon arra, 
hogy beüljön egy órára. Vajon 
ugyan olyan szintű oktatásban 
részesül-e az, aki megnéz egy 
másfél órás videót, mint aki  
az első sorban jegyzetel  egy 
professzor óráján? Sok esetben 
csak a technikai feltételek, vagy 
az oktatók szabnak gátat a folya-
matnak. Néhol (pl. BME) már 
évek óta számos kurzus kerül fel 
videó formájában a tanszékek 
honlapjára, hogy a hallgatók 
azt visszanézhessék, ez azonban 
még mindig nem váltja ki magát 
az órára járást.

Bár már korábban is volt 
számos próbálkozás, az igazi 
áttörést a Coursera érte el. Két 
Standfordi professzor 2012. 
áprilisában indította el a web-
oldalt, amely akkor még csak 
3 egyetem néhány kurzusát kí-
nálta a hallgatóságnak. Ezek a 
MOOC-ok (massively open on-
line course) egyre szélesebb kör-

ből vonzották az érdeklődőket, 
így az oldal fokozatosan bővült, 
újabb egyetemek, számos új 
kurzus került fel a listára. Mára 
62 egyetem több mint 300 kü-
lönböző tárgyát hallgathat-
juk a világ bármely pontjáról, 
mindezt teljesen ingyen. Olyan 
egyetemek professzoraitól ta-
nulhatunk, mint a Princeton, 
Columbia, Stanford, hogy csak 
a legnagyobbakat említsem. 
Emellett nem csak angolul, de 
franciául, olaszul, vagy spanyo-
lul is vehetünk fel órákat.

A kurzuslista természetesen 
folyamatosan bővül, és szinte 
bármilyen tudományterület-
be bekapcsolódhatunk, legyen 
az informatika, biológia, zene, 
vagy akár társadalomtudomány. 
Egy tanegység 6-15 hét hosszú, 
heti bontásban kerül fel. A vi-
deók mellett minden héten ka-
punk az anyaghoz kapcsolódó 

kvízeket, sőt, házi feladatot is. 
Azon kívül, hogy elsajátítottuk 
az anyagot (amiből nyilván már-
is profitáltunk), kapunk egy ok-
levelet a kurzus oktatójának alá-
írásával. Sajnos egyelőre hiába 
kopogtatunk ezzel az Numanal 
tanszéken, hogy ne tessék en-
gem megbuktatni, mert bizony 
én ezt már egy MIT-s oktatónál 
elvégeztem! De ami késik, nem 
múlik. 5 kurzust már sikerült 
akkreditáltatni az USA-ban, 
így ezeket már az oldal keretein 
belül végezhetik a hallgatók, s a 
saját egyetemükön is megkapják 
érte a kreditet. Az oldal emellett 
megállapodást kötött számos 
vállalattal, így a tehetséges fiata-
loknak egy-egy kurzus elvégzése 
után akár azonnal gyakornoki 
állást is tudnak ajánlani.

Hogy elvégezhetjük-e majd 
valaha a Harvard-ot úgy, hogy 
ki se tettük a lábunkat Buda-
pestről, egyelőre még a jövő ze-
néje, de lássuk be, elég valószí-
nűtlen. Az azonban biztos, hogy 
ha a Coursera képes fenntarta-
ni egy folyamatos növekedést, 
egyre bővülő kurzuspalettával, 
emellett megtartani az alacsony 
árakat (csak az akkreditált tár-
gyaknak van vizsgadíja) és a te-
hetséggondozást, akkor a jelen-
legi 3millió felhasználót pár év 
alatt a sokszorosára növelhetik.

Berze András

AKTuáLIS

Mit nem adnánk érte, ha nem kéne reggel 8-kor diszk-
rét matek gyakorlaton ülnünk, hanem otthonról,  egy 
kényelmes fotelben ülve, kakaót szürcsölgetve hallgat-
hatnánk az anyagot. Akkor “mennénk” órára  amikor 
kedvünk tartja, és mindezért még kreditet is kapnánk. 
Mindez hiú ábránd, vagy reális jövőkép?

A TávoKTATáS jÖvőjE

Mint a MooC-us
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 „A bizottság tagjai az ELTE 
alapszakosok esetében arra kí-
váncsiak, hogy milyen színvo-
nalon integrálódtak az egyes 
tárgyakban tanultak, hiszen ez 
a saját munkánkat is jellem-
zi” – mondta el Patkós András,  
a fizikus mesterszak felvételi bi-
zottságának elnöke.

A sikeres felvételivel kap-
csolatban Limpár Imrével, az 
ELTE Karrierközpont okta-
tójával beszélgettünk. Évről 
évre indulnak az ELTE-n 
kifejezetten állásinterjúra, 
szóbeli beszélgetésekre fel-
készítő képzések, ilyen pél-
dául a Karriermenedzsment 
I., amely célzottan az állás-
keresésre és önmagunk „el-
adására” próbál felkészíteni, és 
így tematikájának egyharmadát 
a szóbeli technikák gyakorlása 
alkotja.

„Megdöbbentő, hogy azok  
a hallgatók, akik már minimum 
három évet lehúztak az egye-
temen, és túl vannak akár száz 
vizsgán, mennyire képesek ret-
tegni egy felvételitől vagy egy 
állásinterjútól” – mondta el a ta-
nácsadó. Bár a Karrierközpont-

ban inkább az állásinterjúkra 
való tréningezésre koncentrál-
nak, amely sok szempontból 
eltér egy vizsgára való felkészí-
téstől, a legalapvetőbb tanács, 
amellyel szolgálni lehet, mind-
két szituációban megállja a he-
lyét: ne misztifikáljuk túl az előt-
tünk álló feladatot. „Bemegyek, 

beszélgetünk, azért ez nem egy 
ördöngösség” – tette hozzá Lim-
pár Imre.

A legkritikusabb pont a fel-
vételin az alapattitűdünk: ne 
úgy menjünk be a vizsgára, 
mintha már a létezésünkért is 
bocsánatot szeretnénk kérni 
– ezt a hozzáállást nevezik félig 
viccesen „Kis Vuk-effektusnak”. 
Nehéz magabiztosnak maradni, 
ha például egy szigorúbb tanárt 

kapunk, próbáljuk tudatosítani 
magunkban, hogy nem senki-
ként ülünk a teremben, nem 
vagyunk kiszolgáltatva. Sokan 
esnek ebbe a hibába, hogy túl-
zottan alázatosra veszik a figu-
rát – de ezzel épp az ellenkező 
hatást érik el, mert akármennyi-
re is meglepő, „a tanárok sem 
a mindig bólogató embereket 
kedvelik”. Egészséges magabiz-
tossággal, egy kis tartással, egyé-
niséggel jóval többre megyünk, 
mintha gyámoltalan virágként 
ülnénk a bizottság előtt. De mi 
van akkor, ha valaki még egy 
pici magabiztosságot sem tud 
magára erőltetni? „Ha tényleg 
semmi önbizalmunk nincs, leg-
alább húzzuk ki magunkat és 
mosolyogjunk – abból baj nem 
lehet, és máris egy fokkal szim-

patikusabbnak tűnünk”.
Egy kis gyakorlással meg-

tanulhatjuk, hogy negatív ál-
lapot helyett hogyan nyugtas-
suk meg magunkat – ha pedig 
valakinek tényleg komoly 
problémát jelent a vizsga előt-
ti stressz, az autogén tréning 
sokat segíthet” – mondta el  
a karrier tanácsadó.

És mit tegyünk, ha még-
se jön össze: hogy kezeljük  
a kudarcot? „Nem az dönti el  
a dolgokat, hogy ’mit dob a gép’: 
minden rajtunk áll vagy bukik”. 
Ha kellően odafigyelünk arra, 
hogy milyen benyomást keltünk 
a felvételiztetőkben, megvan  
a megfelelő tárgyi tudásunk, és 
nem jövünk zavarba, ha belé-
pünk az ajtón, valóban mesteri 
lesz a felvételink.

Ládonyi Zsófia

KARRIER

Nem csoda, ha még a rutinos vizsgázók is idegeskednek  
a felvételi megmérettetés előtt.: sokhelyütt a mestersza-
kos felvételi pontszám oroszlánrészét teszi ki a szóbelin 
nyújtott „produkció” A követelmények és a vizsga lefo-
lyása persze karról karra, szakról szakra változik.

KARRIERMEnEdZSMEnT

Mesteri felvételi
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A Pszinapszis – Budapesti 
Pszichológiai Napok három- 
napos tudományos-kulturális 
rendezvény, mely évről évre 
mintegy 3-4 ezer érdeklődőt 
vonz. Célja, hogy széles körben 
megismertesse, elfogadtassa és 
népszerűsítse a pszichológia tu-
dományát – ezzel is elősegítve 
az emberek testi-lelki jóllétét, 
egészségét. A szervezők nagy 
hangsúlyt helyeztek a pszicho-

lógia rész- és határterületeire, 
a legfrissebb kutatási eredmé-
nyekre, valamint az alkalmazási 
tapasztalatok közérthető bemu-
tatására. A szakmai program-
mal párhuzamosan színvonalas 
kulturális programok is várták  
a látogatókat, így mindenki 
megtalálhatta a számára megfe-
lelő elfoglaltságot. Az idei Pszi-
napszis főtémája: a „Bevetetlen 
Álmok” volt. A résztvevők bete-

kinthettek a pszichedelikumok, 
szexualitás, kollektív tudattalan, 
társas jelenségek és különleges 
kutatási eredmények világába. 
A számtalan sokszínű előadás 
mellett lehetőség volt saját él-
ményt nyújtó műhelyfoglalko-
zásokon is részt venni, így min-
denki tapasztalatot nyerhetett 
a pszichológia gyakorlati mód-
szereiből.  A Pszinapszis fonto-
sabb témái:
•	 a pillanat megélésének képes-

sége, 
•	 a női szerepek változásai, 

szexualitás, 
•	 bűn és bűnhődés, 
•	 borterápia és delírium, 
•	 modernkori édenkertek, válság, 
•	 kamaszkori élet, 
•	 „álompasik” és „álomnők”, 
•	 online személyiségek, 
•	 záródó ajtók és kinyíló ablakok. 

A rendezvényen a követke-
ző neves előadókat hallhatták 
az érdeklődők: Bagdy Emőke, 
Tari Annamária, Bakó Tiha-
mér, Mérő László, Vekerdy 
Tamás, Zacher Gábor, Pál Fe-
renc és a szakmai élet sok más 
kiemelkedő alakja.

AjánLó

Immár tizenhetedszerre került megrendezésre a Pszi-
napszis – Budapesti Pszichológiai Napok. Idén április 
12-14. között a látogatók a „Bevetetlen Álmokról” gon-
dolkodhattak neves pszichológusok segítségével – ez 
által jobban megértve önmaguk és a világ működését.   
A rendezvénynek ezúttal is az Angyalföldi József Attila 
Művelődési Központ adott otthont.

„BEvETETLEn áLMoK” vALóRA váLáSA

17. pszinapszis
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AjánLó

Mi is a Lányok napja?
Egy olyan nyílt nap, mely 

elsősorban a középiskolás lá-
nyoknak készült. Ennek a nap-
nak a során az érdeklődők be-
tekintést nyerhetnek különböző 
magyarországi cégek, egyete-
mek életébe.

A Lányok napja nálunk ha-
sonló felépítésű, mint a mind-
annyiunk által ismert és szere-
tett Kari Nyílt nap. Egy olyan 
rendezvény, amelyen karunk 
oktatói fognak rövid előadá-
sokat tartani, illetve ahol kint 
lesz néhány futó projektünk is 
(például lesz Kinect kipróbálási 
lehetőség, Robotika bemutató, 
valamint látogatás is a Vizu-
alizációs központba). Az ese-
mény folyamán a részt vevők 
találkozhatnak olyan nőkkel 
is, akik már sikeresek (nálunk 
specifikusan) az informatika te-
rületén. Különböző standokon 
más és más izgalmas dolgokkal 
találkozhatnak a jelenlévők. 
Lesz standja a HÖK-nek is, ahol 
a képviselő- és mentorlányok 
várják majd nagy szeretettel a 
kérdéseket.

Mi a rendezvény célja?
Sajnos még mindig élnek 

sztereotípiák a „fiús” és „lányos” 
szakmákról az emberek fejében. 
A rendezvény egyik fő célja 
emiatt pontosan az, hogy az in-
formatikai és műszaki terüle-
tek népszerűsítse a lányok kör-
ében. A második cél az, hogy az 
egyes cégek figyelmét felhívja 
arra, hogy lányok is lehetnek jól 
képzett, hasznos munkaerők. 
Végül, de nem utolsó sorban  
a Lányok napja a miatt is fontos, 
hogy felhívja arra a figyelmet, 
hogy az „alapvetően férfiaknak 
szóló” szakmákban is folyama-
tosan emelkedik a női munka-
erőre való igény és igenis számí-
tani kell a lányok egyre nagyobb 
szerepére a munkaerőpiac ezen 
területein is.

A Lányok napja szervezői 
azt is szeretnék elérni, hogy  
a pályaválasztás előtt álló kö-
zépiskolások megerősítést nyer-
jenek abban, hogy a műszaki-, 
vagy informatikai területen való 
elhelyezkedésüknek van jövője. 
Egy ilyen nyílt napon a lányok 
betekintést nyerhetnek egy picit 

az egyetemek, vagy vállalatok 
életébe; és abba, hogy diploma-
szerzésük után milyen lehető-
ségek állnak előttük.  Egy nő is 
lehet ugyanolyan sikeres, mint 
egy férfi, és ugyanolyan jól el is 
tud helyezkedni.

Én, mint a Hallgatói Önkor-
mányzat Tanulmányi Bizott-
ságának (női) elnöke és mint 
programtervező informatikus 
hallgató nagyon örülök, hogy 
ez a program nálunk is megren-
dezésre kerül és támogatjuk azt, 
hogy minél több lány hallgatónk 
legyen.

Tehát…
Szóljatok középiskolás is-

merőseiteknek, rokonaitoknak, 
illetve várunk benneteket is 
április 25-én! A program hely-
színe: Harmónia terem (-1.85), 
időpontja: 11:00-14:00, gyüle-
kező 11:00-ig a Gömb aulában 
(1117 Budapest, Pázmány Péter 
sétány 1/A).

Forrás: www.lanyoknapja.hu

Figyeljetek rá, hogy az ösz-
szes cégen és egyetemen április 
25-én kerül megrendezésre a 
Lányok napja, ezért – a kiírás 
szerint – a jelentkező lányok 
csak egy intézmény program-
ján vehetnek részt. Szeretettel 
várunk mindenkit az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem In-
formatikai Karán!

Miután sikeresen lezajlott a keresztféléves MSc-s felvé-
teliztetés és a diplomaosztó, a következő rendezvényünk 
a Lányok napja lesz.  Szeretettel várunk minden hölgyet 
(persze nem csak hölgyet, urat is) – hallgatót, oktatót, 
végzetteket és (főleg) középiskolásokat egyaránt.

REndEZvényEK – LányoK nApjA

Lányok, fiúk, program van!
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A Quimby és Scooter meg-
súgta, mivel készül az idei 
Hegyaljára. A Metallica egy-
kori legendás basszusgitárosa, 
Jason Newsted új csapatával 
már szintén a Hegyalja fellépés 
programját tervezi. A Slayer,  
a Skindred, az Asking Ale-
xandira az óráit a Hegyaljához 
igazítja hétvégén. A Subscribe 
nem csak nyaralni és horgászni 
jön Tokajba, de koncertfilmet is 
forgat a nagyszínpados Hegyal-
ja koncertről. Az Anna & The 
Barbies pedig éppen újraírja 
a fesztiválrepertoárját.  Min-
den készen áll ahhoz, hogy az 
idei húsvét a legmozgalmasabb 
nyárindító fesztiválra hango-
lódás jegyében teljen. Érdemes 
szorgalmasan locsolni, és aztán 
rögtön becélozni a legközelebbi 
jegyirodát, hogy biztosan jusson 
még a kedvezményes árú Hegy-
alja bérletből. Ugyan félre van 
még téve akciós bérlet azoknak, 
akik húsvét után vásárolnák 
meg a kedvezményes Hegyalja 
Fesztivál belépőt, de azért érde-
mes sietni.

Már csak kevesebb, mint 90 
nap van hátra a 14. Hegyaljáig. A 
közönség-kedvenc magyar ze-
nekarok a nagy nyári hegyaljás 
beindulásra hangolják már a 
gitárokat, zsírozzák a potméte-
reket, és a húsvéti nyúl is láza-
san készül a fesztiválszezonra, 
amely idén a Hegyalján egy 
óriás bulival veszi kezdetét. 
Amint véget ért az ünnepi lo-
csolószezon, érdemes a tojások 
mellé összegyűjtött ajándékfo-
rintokkal a legközelebbi jegy-
iroda felé venni az irányt, mert 
már erősen fogynak a kedvez-
ményes árú fesztiválbérletek, 
és az akciós bérletvásárlási 
időszakból már elindult a visz-
szaszámlálás. A kedvezményes 
heti bérleteket a leggyorsab-
bak áprilisban még 16,900 fo-
rintért, diákáron pedig 14.500 
forintért válthatják meg, és a 
csak a Hegy’ régió lakóinak 
járó extra kedvezményes Mi 
Fesztiválunk bérletből is van 
még tartalékban azoknak, akik 
áprilisban váltják meg a belé-
pőt az év bulijára. 

A Scooter, Jason Newsted, a 
Metallica egykori legendás basz-
szerosa, a Subscribe, a Quimby 
is a Hegy’re készül húsvétkor

Az idei Hegy' fellépői is lá-
zas készülődéssel töltik ezeket 
a napokat. A techno-hardcore 
legenda Scooter legnagyobb 
slágereit állítja csatasorba a nyá-
rindító őrületre. A német banda 
epikus felvételeit egy különle-
ges, díszdobozos gyűjteménybe 
rendezte, az első korongokat az 
igazi rajongók már biztosan be-
szerezték. A Hegy'-re már-már 
hazaérkező banda a legütősebb 
slágerekből összeállított reper-
toárral a Tisza-parton forrósítja 
fel a júniusi estét.

Ugyancsak nagy pörgésre 
számíthatnak a drum & bass 
nagykövet Dieselboy rajongói, 
de az ex-sepulturás Igor Cava-
lera is kíméletlen szettel készül 
megmutatni a Hegy' közönségé-
nek, hogy miről szól egy vérbeli 
„electrock” buli. Azt pedig már 
a húsvéti nyuszi is tudja, hogy 
senki nem fog túl sokat pihen-
ni a Stanton Warriors fellépé-
sén, levezetésnek pedig a Koan  
Sound buliján koptathatják majd  
a hegyaljások a nyúlcipőket.

A Metallica egykori legendás 
basszere, Jason Newsted jelen-
leg is a stúdióban tépi a húrokat 
vadiúj bandájával, hogy június-
ra a legjobb formában legyen és  
a legfeszesebb ritmusokkal ve-
gye le a lábukról az igazi feszti-
vál igazi arcait. 

Természetesen a hazai ze-
nekarok is izgatottan várják  
a fesztivált, közülük többen 
már-már őslakosnak számíta-

AjánLó

Már kevesebb, mint 90 nap van hátra a 2013-as Hegyalja 
fesztiválig. A szervezők idén is – mint eddig minden évben 
– hatalmas kedvezményekkel kedveskednek a fesztiválo-
zóknak. Azok, akik áprilisban veszik meg a bérletet és di-
ákok… nos, ők járnak a legjobban. A hazai és nemzetközi 
zenei paletta legjobbjai lépnek színpadra Tokajban.

A HúSvéTI nyúL IS HEgy’-BéRLETéRT áLL SoRBA

Hegyalja 2013
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nak a Hegy'-en. A fékezhetetlen 
ceremónia-mester, és egyben to-
kaji rezidens Subscribe komo-
lyan készül a nyári beindulásra. 
A srácok a szokásoknak meg-
felelően nem csak koncertezni 
érkeznek a Hegy'-re, hanem 
nyaralni is járnak Tokajba, így  
a legizgalmasabb nyári élmé-
nyeik minden évben kelet-ma-
gyarországi fesztiválfővároshoz, 
Tokajhoz kötődnek. Amellett, 
hogy a rajongók délelőttön-
ként akár együtt is pecázhatnak  
a Tisza-parton a „Subival”,  
a zenekar idén különleges meg-
lepetéssel is készül. Mint azt 
Csongor Bálint, a Subscribe 
frontembere elmondta: 
régi álmuk válik valóra a 
fesztiválon azzal, hogy egy 
igazán dögös koncertfilmet 
forgatnak majd a nagyszín-
pados fellépésükről, ami 
később egy dvd formájá-
ban igazi Hegy’ és Subi 
ereklyeként kerül majd  
a rajongók polcaira.

A Hegy'-re „előre megfon-
tolt szándékkal” készül az Anna 
& The Barbies is.  A hazai un-
derground egyik legelszántabb 
és legexpresszívebb zenekara 
már elkezdte izzítani a rakétákat 
az idei nyárra, és legújabb leme-
zének dalaival írta újra reperto-
árját. Pásztor Anna és kollektí-
vája azt vallja, hogy a fesztivál  
a zenészek karácsonya, így egy, 
az új slágerekkel feltupírozott, 
„zúzós” programmal állnak 
majd színpadra, amit csak vé-
gigkiabálni tud mindenki, aki 
él és mozog a színpad környé-
kén.

Különleges bulira számíthat-
nak az egyik legütősebb magyar 
bulibrigád, a Quimby rajongói 
is. A zenekar az év elején szá-
mos új dalt készített, majd a stú-
diómunkák után erdélyi és eu-
rópai turnéra indul. Azt ugyan 
még nem tudni pontosan, hogy 
mikor jelenik meg a Quimby 
új nagylemeze, de annyit Kiss 
Tibor, a zenekar frontembere 
elárult, hogy az idei fesztivál-
szezonban már hallhatják az 
új szerzeményeket a rajongók. 
„Egy fesztivál mindig érdekes 
egy bandának. Ez az a környe-
zet, ami a legjobban hasonlít  
a zene ősi ünnepére, ahol az em-

berek a szabad ég alatt együtt, 
közösen hangolódnak rá a da-
lokra” - fogalmazott a Quimby 
énekes-gitárosa.

Aki kíváncsi arra is, hogy 
a többi idei Hegyalja Fesztivál 
fellépő hogyan készül az idei év 
igazi fesztiváljára, annak érde-
mes követnie a Hegy’ facebook 
oldalt, ahol a többi igazi arccal 
együtt hangolódhat a feszti-
válra, felteheti a kérdéseit, és  
a legfrissebb fesztiválhírekről is 
folyamatosan tájékozódhat.  

Borsodi Hegyalja Fesztivál – 
Igazi Fesztivál igazi arcoknak

A Hegy' az a hely, ahova 
vissza kell térni, hiszen a toka-
ji hegyek között az igazi arcok,  
az igazi zene, az igazi fesztiválél-
mény vár benneteket. A Borso-
di Hegyalja Fesztivál az ország 
egyetlen olyan négynapos bu-
lija, ahol a fesztiválélményeitek 
a világörökség részévé válnak. 

Június 25-30. között, 14. 
alkalommal élvezhetitek a Ti-
szát, a tokaji borokat, a legiz-
galmasabb külföldi csapatok és 
magyar zenészek koncertjeit 
egyszerre. Itt ünnepelhetitek 
meg a vizsgaidőszakot, vagy az 
érettségi után végre felszaba-
dultan tombolhattok kedvenc 

zenekarotok koncertjén, 
hiszen 2013-ban a Hegy’ 
nyitja a nyarat.

A külföldi fellépők 
mellett Tokajban lesz-
nek a legjobb hazai ze-
nészek, a legviccesebb 
stand-uposok, sőt ez az 
a fesztivál, ahol a legtöbb 
magyar borásszal talál-

kozhattok. A Borsodi Hegyalja 
Fesztiválon akár együtt söröz-
hettek, Furmint-fröccsözhettek 
a kedvenc íróitokkal, éneke-
seitekkel, sőt ez az a hely, ahol 
két koncert között könnyedén 
munkát is találhattok.

Több mint 200 fellépő, haj-
nalig tartó pörgés, evezés, szín-
ház, strandolás, boros pincék, 
izgalmas beszélgetések, az or-
szág legjobb arcaival. 2013-ban 
a nyár egy igazi fesztivállal és 
igazi arcokkal indul Rakamaz-
Tokajon. 

további infó: 
www.hegyaljafesztival.hu
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A 2005 óta tartó bulisorozat, 
a Nedves Est 2013. április 25-én, 
este 10 órakor ismét megnyitja 
kapuit. Idén is mind a 3 külső 
medence meg lesz nyitva a bu-
lizni vágyó fiatalok számára.  
A rengeteg tapasztalattal rendel-
kező szervezők fergeteges prog-
rammal készülnek, mint például 
a vizes póló verseny. A meden-
cék közé felállított DJ pultok 
lemezjátszói mögött JULIA 
CARPENTER, REVOLUTION, 
DJ JUHÁSZ LACI és BLADE 
fog titeket a legütősebb, legtren-
dibb zenékkel bulizásra késztet-
ni. Ha esetleg kicsit kiszállnátok  
a medencékből leöblíteni a tor-
kotokat, akkor egy újabb megle-
petésben lehet részetek. A szer-
vezők idén még nagyobb büfé 
sátrakkal készülnek nektek, és 
ahogy azt illik, a nagyobb hely 
mellé még nagyobb italakciók 
tartoznak, mint ahogyan azt 
megszokhattátok.

A szervezők közel egy éve 
készülnek, hogy megrendez-
zék az eseményt, a hatóságok,  
a Fürdő és a szponzorok segít-

ségével, hogy ez az éjszaka min-
den egyes résztvevő számára 
felejthetetlen élmény lehessen, 
s remélik, hogy ezzel az egye-
dülálló bulisorozattal sikerül 
elérni a teltházat a Széchenyi 
fürdőben. Természetesen, mivel 
nem egy hétköznapi buliról van 
szó, bizonyos szabályokat be kell 
tartani. Az ittas állapotban érke-
ző vendégeket, például be sem 
engedik a rendezvény területére 
(ami érthető, hiszen mindenki 
azt szeretné, ha annyian távoz-
nának a rendezvényről, mint 
ahányan érkeztek), úgyhogy ez 
nem az az este lesz, ahol a buli 
előtt elmegyünk jól bealapozni. 
Persze a megfelelő úszótudás is 
elengedhetetlen. A belépő jegy 
pedig egyszeri belépésre jogo-
sít csak fel, de mindennek utá-
na tudtok nézni a rendezvény 
honlapján, a TUDNIVALÓK/
HÁZIREND menüpont alatt. 
Ugyanezen az oldalon TUD-
NIVALÓK/JEGYEK menüpont 
alatt informálódhattok az idei 
jegyárakról, és a jegyárusítási 
pontokról.

A középső úszómedence 
vizének hőmérséklete 28 °C, 
mélysége pedig 140-180 cm 
között van, a termálmedence, 
ahol a legmelegebb a víz, és  
a víz összetétele is az egész-
ségünknek kedvez, 38°-os és  
a mélysége 115 cm. Az él-
ménymedencében megtalál-
ható a sodrófolyosó, a víz alat-
ti pezsegtetés, a nyakzuhany, 
az ülőpadokba rejtett, hátat 
masszírozó vízsugár és még 
sok más, eddig kevésbé ismert 
szolgáltatás. Hőfoka 34 fok, 
mélysége pedig 115 cm.

László Dávidot kérdeztük, 
az eddigi Nedves Estek főszer-
vezőjét, a helyszínről, tapaszta-
latairól.

 – Mikor volt az első Nedves 
Ested?

 – 2008 őszén. Akkor még 
a kispesti uszodában fürdőz-
hettek a vendégek, körülbelül 
400-an. Sajátos megoldásokkal 
kellett ott előrukkolni, részben 
a hely szűke, részben az anyagi 
korlátok miatt. Kivétel nélkül 
szemeteszsákokban tárolhatták 
a hallgatók a ruháikat, a büfék-
ben elázott pénzeket kellett szá-
rítani, a hangfalakat már-már 
élő barikáddal kellett óvni a víz-
től, az egyetlen melegebb vizű 
medence folyamatosan rogyásig 
volt emberekkel. Érdekes volt. 
Az első csobbanással azonban 
2010-ig vártam, hiszen addig és 
azután is szervezőként vettem 
részt Nedves Est-en, akkor vi-
szont már nem bírtuk tovább, és 
a rendezvény zárása után mi is 

BIT KÖZép

Idén tavasszal negyedszerre kerül megrendezésre az ELTE 
Nedves Est az ország, és egyben Európa legnagyobb és leg-
patinásabb fürdőkomplexumában, a Széchenyi Fürdőben. 
A fürdő elegáns falai között a bulizni vágyó fiatalok egy-
szerre bulizhatnak a legmenőbb DJ-k zenéire, bújhatnak bi-
kinibe, úszónaciba és csobbanhatnak a termálmedencékbe.

ZEnéS éjSZAKAI FüRdőZéS A SZéCHEnyI FüRdőBEn

ELTE nedves Est 2013
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megmártóztunk.
 – Miért váltottatok hely-

színt, és a jelenlegit miért tart-
játok ideálisnak?

 – Először kényszer szülte 
ezt az új helyszínt. A 2011-ben 
változó jogszabályok miatt kel-
lett a kispesti uszodáról váltani. 
Akkor nagyot álmodtunk, hit-
tünk benne, hogy ha egy egyedi, 
gyönyörű és nagy múltú fürdőt 
választunk célul, azt a hallga-
tók is értékelni fogják idővel.  
Az elképzeléseink a jelek szerint 
sikeresek voltak, így jelenleg  
az ország egyik legszebb hely-
színén, az ELTE-hez méltó kö-
rülmények között, megfelelő ka-
pacitással és rengeteg technikai 
lehetőséget kihasználva teremt-
hetünk szórakozást közel 2000 
társunknak.

 – Mik a személyes tapasz-
talataid a szervezésről?

 – Lenyűgöző érzés szer-
vezni! Hónapokkal a buli előtt 
megkezdeni a közös mun-
kát. Félévről félévre felvetni 
ugyanazokat a dolgokat, ami-
ket már elvetettünk, s rájön-

ni újra, hogy azok valóban 
nem szükségesek, vagy meg-
valósíthatatlanok. Összeáll a 
költségvetés, marketingterv, 
kisebb módosítások, bejárá-
sok. Személyes kedvencem vi-
szont a munka látványos része. 
Talán nem mindenki tudja, 
hogy az építés egy részét már 
a rendezvény előtti nap éjje-
lén elvégezzük, ekkor állnak 
fel a sátrak, pultok, fények és  
a hangrendszer. Így használják 
a vendégek a fürdőt a Nedves 
Est napján. Aztán este 10-kor 
ők elmennek, fél óránk marad 
átállni, és 22:30-tól már várjuk 
is az egyetemista közönséget! 
Először nagyon nehéz volt, ke-
vés az idő, mostanra azonban 
már szinte profi a csapat, min-
denki tudja a dolgát.

 – Hogyan próbálják meg-
nyerni azokat a hallgatókat, 
akik eddig nem jártak erre az 
eseményre?

 – Szeretnénk, ha a Nedves 
Est híre mindenkihez eljutna, 
és látnák a hallgatók, hogy egy 
olyan impozáns létesítménybe, 

mint a Széchenyi Fürdő egy át-
lagos hétköznap is drágább a be-
lépés, mint a mi bulinkra, ahol 
ráadásul profi fényfestést, fény-
árban úszó medencéket, menő 
DJ-ket láthatnak és hallhatnak 
a kilátogatók. Szlogenünkkel is 
(Ezt az élményt át kell élned!) 
arra próbálunk utalni, hogy le-
gyen az illető vagány vagy szé-
gyenlős, budai vagy pesti karra 
járó, fiú vagy lány, hogy meg kell 
tapasztalnia a Nedves Est érzést! 
Véleményem szerint a hallgatók 
egyre nyitottabbak és kevésbé 
félősek, mi pedig pre-videókkal 
próbáljuk még inkább oldani 
az esetleges feszültségüket, így 
idén már megtölthetjük a für-
dőt.

 – Miért ajánlanád az isme-
rőseidnek ezt a rendezvényt?

 – Mert ezt az élményt át 
kell élned! Nem kell több hosszt 
leúszni a medencében, nem kell 
arra figyelni, hogy „csak az óra 
mutató járásával megegyezően 
haladj!”. Nem muszáj végigtán-
colni sem az éjszakát, hiszen  
a büfésátrak fűtöttek. Mindenki 
azt csinál, amihez éppen kedve 
van! Gyönyörködik a fényfes-
tésben, vagy legelteti a szemét 
valakin. Tényleg egy olyan ér-
zés, amiről nem lehet előre azt 
mondani, hogy nem szereti, 
hiszen nem hasonlít semmihez, 
teljesen egyedi.

Bikiniket, fürdőnacikat, ví-
zipisztolyokat, úszógumikat 
előkeresni és irány ÁPRILIS 25-
én a SZÉCHENYI FÜRDŐ és  
a tavaszi félév legjobb bulija!
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2013. február 11-én délben 
olyan esemény történt a kato-
likus egyház életében, amire 
évszázadok óta nem volt pre-
cedens, így mindenki megdöb-
benve hallgatta végig a katolikus 
egyházfő, XVI. Benedek pápa 
beszédét. Ezen a napon minden 
idők egyik legidősebben megvá-
lasztott pápája bejelentette, hogy 
korára való tekintettel lemond 
hivataláról. A történelem má-
sodik, önkéntes katolikus egy-
házfői lemondására 719 évet 
kellett várni. A pápák önkéntes 
lemondását a kánonjog lehetővé 
teszi. A 332. kánon 2. paragra-
fusában az áll, hogy a pápa saját 
döntése alapján kérheti lemon-
dását, ha ennek szükségét érzi. 
Ha nem mond le, akkor halá-
láig marad az egyház vezetője.  
A pápaság története során eddig 
tíznél kevesebb pápa mondott 
le a trónról, közülük is csak 
egy olyan volt, aki önként tet-
te ezt meg, és nem valamilyen 
külső nyomás hatására. Emi-
att sokszor vitatott, hogy egy 

pápa tényleg lemondott-e, vagy 
száműzése még nem minősül 
annak és ellenpápa uralkodott 
helyette.  Ezen esetek közül né-
hány érdekes történetet szeret-
nék megosztani veletek.

XVI. Benedek előtt csak egy 
pápa, V. Celesztin volt az, aki 
önként vált meg a pápai tróntól. 
1292-ben, IV. Miklós pápa halá-
la után a több mint két éven át 
üresen álló trónt 1294 nyarán 
hosszas huzavona után foglalta 
el. Társadalmi és politikai isme-
retek hiányában a pápai trónra 
teljesen alkalmatlan és csupán 
minimális teológiai művelt-
séggel rendelkező, élete nagy 
részét remeteként leélő Celesz-
tin totális zűrzavart okozott  
az egyház életében. A bíborosok 
megválasztásával azt remélték, 
hogy majd a hivatali ügyekhez 
és a diplomáciához mit sem értő 
remete-pápát könnyen kézben 
tudják tartani. Celesztin rövid 
idő alatt megrettent a rá nehe-
zedő terhektől és a tudatlanul 
elvállalt feladat nagyságától, így 

saját lelki üdvét féltve öt hónap 
után úgy döntött, hogy lemond 
pozíciójáról. A történelem első, 
önként lemondott pápáját 1296-
ban bekövetkező halála után 
szinte azonnal szentté is avatták.

Nem minden pápa távozása 
volt ennyire zavartalan és sok 
esetben nem is önként történt. 
Pontiánusz pápa volt az első 
azon főpapok sorában, aki nem 
önszántából mondott le Szent 
Péter trónjáról. Kr.u. 230 nyarán 
választották meg, majd 235-ben 
Maximinus Thrax császár ke-
resztényüldözéseinek áldozata 
lett. A császár Szardíniára szám-
űzte őt, ahol később Hippol-
ütosz ellenpápa is „csatlakozott” 
hozzá, mivel őt is ugyanoda 
száműzték. A bányákban dol-
gozva végül kibékültek egymás-
sal, majd közösen lemondtak  
a pápai trónról. Állítólag az őrök 
verték őket agyon Szardínián 
egy évvel később. A következő 
pápa lemondására jó 300 évet 
kellett várni. Szilvériusz pápa 
egy évig sem ült a trónon, 536. 

jÖvőnéZő

Néhány héttel ezelőtt, március 12-én a fél világ szeme  
a vatikáni Szent Péter térre és a Sixtus-kápolna kéményé-
re figyelt, hogy vajon milyen lesz a kéményből felszálló 
füst színe, ki lesz az új pápa. XVI. Benedek lemondása 
után meg kellett választani az új pápát, hogy a katolikus 
egyháznak ismét legyen vezetője, aki továbbviszi Szent 
Péter örökségét.

éRdEKESSégEK A pápASág TÖRTénELMéBőL

„Habemus papam!”
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június 8-tól 537. március 11-ig 
töltötte be tisztségét. Apja Hor-
miszdasz pápa volt, így adott 
volt, hogy ő is a papi hivatást 
választja. Vesztét Theodora csá-
szárné okozta, aki azt szerette 
volna, hogy egyesüljön a mo-
nofizita (eretnekekből álló) egy-
házzal. Cselszövések és intrikák 
miatt a pápa elvesztette híveit és 
támogatóit, majd árulással vá-
dolták, ezért a bizánci császár 
serege elfogta és pápai öltözéké-
től megfosztva szerze-
tesi ruhában száműzték 
Rómából. Ő sem sokkal 
élte túl a „lemondását”, 
egy éven belül meghalt 
a kegyetlen bánásmód 
miatt.

   Hasonló sors várt 
I. Márton pápára is, 
aki 649-től 653-ig ural-
kodott. Nem kérte ki 
Bizánc engedélyét fel-
szenteléséhez, így ez 
a lépése gyorsan meg 
is pecsételte sorsát.  
A konstantinápolyi pát-
riárka és II. Konstans 
császár ellenségeként 
nem volt sok esélye a 
hosszú uralkodásra. 
Megválasztása évében 
összehívott egy zsina-
tot, ahol fontos egy-
házjogi kérdésekről 
döntöttek, persze a bizánciak 
megkérdezése nélkül. Hasonló 
ügyletei miatt többször próbál-
ták megölni, végül fegyveresek 
egy csoportja rabolta el. Hogy 
elkerüljék a vérontást, a pápa 
beleegyezett a letartóztatásba, 
majd nem sokkal ezután meg 

is választották utódját. Mártont 
Konstantinápolyba vitték, ahol 
megkínozták, éheztették, nyil-
vánosan megalázták és három 
évvel később bele is halt a kín-
zásokba. 

   Végül következzen egy 
elég extrém történet. A pápaság 
történelme során IX. Benedek 
volt az a pápa, akik háromszor 
is elfoglalhatta a pápai trónt. 
VIII. Benedek és XIX. János 
pápák unokaöccseként nagyon 

fiatalon, mindössze 18 évesen 
választották meg először 1032-
ben, de életmódja teljesen al-
kalmatlanná tette a sok köte-
lességgel járó feladat ellátására. 
Négy év múlva hívei elkergették 
és III. Szilvesztert ültették ellen-
pápaként a trónra, majd csak  

a német-római császár segítsé-
gével tudta 1045-ben ismételten 
elfoglalni a pápai trónt. Két év-
vel később azonban úgy döntött, 
hogy inkább megnősül, ezért 
650 kilogramm aranyért eladta 
a trónt keresztapjának, aki VI. 
Gergely pápa néven uralkodott. 
Benedek nagyon gyorsan kiáb-
rándult a házasságból és újból 
vissza akarta szerezni a trónt. 
A kavarodást végül mindenki 
megelégelte, még a német-római 

császár is, aki 1046-ban 
egy birodalmi gyűlé-
sen mindhárom pápát 
megfosztotta a tróntól 
és egy német püspököt 
választatott meg pápá-
nak. II. Kelement még 
abban az évben a pápa-
választó zsinat be is ik-
tatta hivatalába. A sok 
ellenséggel rendelkező 
Kelemen alig egy éven 
belül váratlanul meg-
halt, így IX. Benedek 
megint magát kiáltotta 
ki pápának, de végül 
a rómaiak és a császár 
nyomására 1048 no-
vemberében végleg le-
mondott.

   Reméljük, hogy 
a március 13-án meg-
választott Ferenc pápa 
sokáig fogja betölteni 

a katolikus egyház főpapjának 
hivatalát és nem fogja gyarapí-
tani a lemondásra kényszerült 
egyházfők számát.

Hornyák Gábor
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Az Azure szolgáltatásai két 
nagy csoportba sorolhatók: 

•	 Worker Role/Web Role
•	 VM Role

A Worker Role használata 
során feltöltöd a kódot az Azu-
re-ba és mással már nem is kell 
foglalkoznod! Az operációs 
rendszerek foltozása, futtatása, 
karbantartása nem a te felada-
tod. Mindenről az üzemelte-
tő (Microsoft) gondoskodik. 
Ugyanígy működik a Web Role 
is azzal a különbséggel, hogy ki-
mondottan Internet Informati-

on Services (IIS) alatt futtatható 
kódokat helyezhetsz el. Tehát, 
készíthetsz olyan alkalmazáso-
kat a felhőben melyek egy része 
Web Role-ban fut, (például egy 
weboldal) más része meg Wor-
ker Role-ban (például a webol-
dal mögött elhelyezett alkalma-
zások). Mi ezzel a baj?

Két dolog hiányzik a PaaS 
szolgáltatásokból: a tartósság 
és az azonnali rendelkezésre 
állás! A Worker és Web role-ok 
esetében a helyi fájlrendszer-
ben lévő fájlok elvesznek, a te-
rítés (deployment) folyamata 
néha nagyon nehézkes és lassú. 

Az alkalmazásod publikálási 
folyamata az alábbi lépésekből 
áll:
1. Megfelelően előkészített 

és karbantartott operációs 
rendszer lemezkép keresése

2. Lemezkép terítése, majd in-
dítása

3. Szeparált alhálózatok létre-
hozása 

4. Portok és tűzfalszolgáltatás 
beállítása 

5. IP cím és DNS szolgáltatás 
biztosítása

6. A feltöltött kód futtatásához 
szükséges környezet előké-
szítése

7. A kód futtatása

Minél bonyolultabb az al-
kalmazás, annál tovább tart ez 
a folyamat. Vagyis, a legapróbb 
változtatás esetén is az egész pro-
cedúra kezdődik elölről. Ez nem 
hiba, ez működési sajátosság! 

SZAKSZó

Az Azure megjelenésével kezdetben „csak” platform-
szolgáltatásokat (Platform-as-a-Service, PaaS) vehettél 
igénybe. Ezek elsősorban a fejlesztőknek szóltak és va-
lahogy így működtek: „töltsd fel a kódot és mi futtatjuk 
neked”. 

AZ AZuRE vM SZEREpKÖR éS A vIRTuáLIS gépEK ÖSSZEHASonLíTáSA

Egészséges életmódra nevelés

Tulajdonság VM szerepkör Virtuális gépek

Tárolás Nem perzisztens Perzisztens
Gyors létrehozás

Telepítés
VHD készítés helyben, majd 
feltöltés

VHD készítés közvetlenül az 
Azure-ban vagy VHD készítés 
helyben, majd feltöltés

Hálózat Kezelése Service modell segít-
ségével

Kezelése portálról vagy script-
ből

Felhasználási terület
Komplex alkalmazások futtatása Olyan alkalmazások futtatása, 

melyek megkövetelik a perzisz-
tens tárolást.
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Április 30-án hétfőn 
késő  este és május 1-jén kedd 
délelőtt vághatnak neki a ter-
mészet szerelmesei a 70, 50, 40, 
30 éjszakai, 20 vagy 18 km-es 
táv valamelyikének Esztergom 
és Budaörs között. A távok szé-
les választéka lehetőséget ad 
mindenkinek, hogy megtalálja 
a számára leginkább megfele-
lő  távot. Kezdőknek, családok-
nak ajánljuk a 18 km-es távot, 
míg a profik, tapasztaltabbak 
bátran veselkedhetnek neki 
akár a 70-es távnak is. Az ELTE 

BEAC-osok számára az indulás 
ingyenes.

Részletek: 
http://tura.elte.hu/sarga; 
http://www.teljesitmenytura-
zoktarsasaga.hu/tura?id=4522
Az ELTE BEAC 2007 óta szer-
vezi Esztergom- és Budaörs-tel-
jesítménytúrákat, melyek végig 
a sárga sáv turistajelzésen ha-
ladnak.
Ha szeretnél ingyen indulni, lépj 
be szakosztályunkba most!
http://tura.elte.hu/sportolj-
termeszetesen

Köszöntsük közösen egy sportos programmal a tavaszt 
az ELTE BEAC immár rendhagyó Sárga Teljesítménytú-
ráján! 

TúRáZZunK EgyüTT!

Sárga túra

Ahhoz, hogy a fájlrendszerhez 
állandó és perzisztens hozzá-
férésünk legyen, és gyorsan 
tudjunk virtuális környezeteket 
készíteni, a Windows Azure 
platformon be kellett vezetni a 
virtuális gépek szolgáltatást (Inf-
rastructure-as-a-Service, IaaS) is. 
A szolgáltatás révén hozzáférést 
kapsz az infrastruktúrához. Te 
döntöd el, hogy milyen lemez-
képet terítesz, mikor frissítesz, 
milyen portokat és tűzfal sza-
bályokat használsz stb. Ter-
mészetesen, az IaaS és a PaaS 
szolgáltatások által nyújtott 

előnyöket ötvözheted is, létre-
hozhatsz olyan környezeteket, 
melyeknek egy része a VM Role, 
másik része a virtuális gép szol-
gáltatásokat használja. A vir-
tuális gépek és a VM Role-ok 
közötti alapvető különbségeket 
a táblázat tartalmazza.

Összefoglalva az eddigieket, 
láthatod, hogy a különböző 
szolgáltatások más-más cso-
portokat (fejlesztők, üzemel-
tetők) céloznak meg, és más 
üzleti területeken használha-
tóak (üzemeltetés, fejlesztés). 
A Worker Role és a Web Role 

funkció inkább a fejlesztőknek 
szól, vagy azoknak akik kevésbé 
értenek az üzemeltetéshez, a vir-
tuális gépek szolgáltatás inkább 
az infrastruktúra működtetőit 
célozza meg, bonyolultabb hib-
rid alkalmazások futtatására, 
komplex informatikai infrast-
ruktúra kiépítésére ad lehető-
séget. 

részlet a Windows Azure 
lépésről lépésre könyvből.

Pellek Krisztián
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SZAKSZó

A helyszínen (az Akvárium 
klubban) több gyártó is felál-
lította standját, ahol legújabb 
készülékeikről és szolgáltatása-
ikról lehetett tájékozódni. Töb-
bek között megcsodálhattuk  
a Blackberry új üdvöskéjét, a 
Nokiánál a Lumia 620-at Win-
dows Phone 8 operációs rend-
szerrel, de kipróbálhattuk a Hu-
awei és az LG csúcskategóriás 
mobiljait és tabletjeit is.

És persze ott volt a Mozil-
la standja, ahol a Firefox OS-t 
nyúzhatták az érdeklődők. Az 
operációs rendszert több ké-
szüléken is bemutatták, köztük 
a hazánkban is forgalomba ke-
rülő ZTE modelleken. Az első 
előadás is erről szólt, Remco 
Kaptein, a Mozilla üzletfejlesz-
tési mérnöke angolul, tolmács 
segítségével mutatta be az And-
roid legújabb versenytársaként 
induló mobilplatformot. El-
mondta többek között, hogy 
miben különbözik termékük  
a többi hasonló operációs rend-
szertől, kiemelte a nyitottság és 

testreszabhatóság fontosságát. 
Elhangzott a sokak számára 
fontos információ is, miszerint 
igyekeznek minél szélesebb 
körben elérhetővé tenni a Fire-
fox OS-t, ezt pedig azzal is elő-
segítik, hogy belépő kategóriás 

készülékeken is futtathatóvá te-
szik azt. Erről magam is megy-
győződhettem a ZTE készülé-
kek kipróbálásakor, a jelen lévő 
fejlesztők pedig bárkit szívesen 
elláttak további információkkal, 
aki érthető angolsággal érdeklő-
dött.

Ezután következett a kere-
kasztal beszélgetés, ahol Antal 
Lajos, a Deloitte Zrt.-től, Papp 

Péter, a kancellar.hu vezérigaz-
gatója, Gombás László, a Sy-
mantec vezető rendszermérnö-
ke, és Takács Zoltán, a Telenor 
digitális szolgáltatásokért felelős 
vezérigazgató-helyettese mond-
ták el tapasztalataikat a mobil-
biztonságról, a vírusvédelemről 
és a Facebook adatbiztonsági 
veszélyeiről. Kiderült, hogy na-
gyon kevesen gondolnak okos-
telefonjaikra számítógépként, 
így nem tesznek megfelelő 
lépéseket adataik védelme ér-
dekében, pedig a mobilokra írt 
vírusok száma egy év alatt több 
mint tízszeresére nőtt.

Az informatív beszélgetés 
után a regisztrált résztvevők 
között kisorsolták a nyeremé-
nyeket. Két különböző nyere-
ményjátékon lehetett részt ven-
ni az este folyamán, az egyik az 
LG standjánál kitöltendő teszt 
volt, amit helyesen megvála-
szolva esélyünk volt megnyerni 
az egyik kiállított készüléküket. 
A „színpadon” megejtett sorso-
láson azonban mindenki esélyes 
volt, aki a belépéskor aláírta  
a jelenléti lapot, köztük pedig 
egy karton Kas üdítőitalt, fő-
díjként pedig egy Firefox OS-t 
futtató telefont sorsoltak ki. Ez-
zel csak egyetlen probléma volt:  
a nyertes névnek két gazdája 
volt, így először érmefeldobással 
próbálták eldönteni, kié legyen 
a készülék, de később a Mozil-
lások megmentették a helyzetet, 
ugyanis felajánlottak egy máso-
dik okostelefont is. Így mindkét 
nyertes elégedetten távozott, hi-
szen a rendezvény véget ért.

Kölcsey Attila

Március 13-án, szerdán került megrendezésre a 11. Okos-
telefon Akadémia rendezvény, a Telenor szervezésében.  
A mobilszolgáltató cég Android Akadémia néven indította 
programsorozatát, de később több platform bevonásával, 
s újabb témákkal a terítéken, kibővítve tértek vissza. A 
mostani találkozó középpontjában a mobilbiztonság állt, 
a másik fő attrakció pedig a Firefox OS bemutatása volt.

MoBILBIZTonSág éS FIREFox AZ oKoSTELEFon AKAdéMIán

okostelefon akadémia
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Megfordult már a fe-
jedben, hogy az életed 
olyan, mint valami furcsa 
valóságshow, vagy film-
forgatás? Epizódszerep-
lőnek érezted magad a 
saját életedben? A Mátrix, 
vagy a Truman show el-
gondolkodtatott? Akkor 
ez a könyv neked való. Ha 
nem voltak ilyen érzéseid, 
vagy nem ismered ezeket 
a filmeket, akkor is érde-
kes lehet számodra A la-
tor evangéliuma. De hogy 
miért is?

A szereplőkről beszél-
ni igazából fölösleges, de 
mégis térjünk ki rájuk egy 
kicsit! Ebben a regény-
ben az, hogy egy szereplő 
sablonos, az szó szerint 
értendő. A legtöbben 
mozgó, beszélő bábuk, 
statiszták. Akik mégsem, 
azokról sem tudunk meg 
sokat, hiszen Carlos hol elveszíti 
(esetleg otthagyja), hol megta-

lálja őket, nagyon kevés köztük 
az interakció. Talán a csavargó 

Fakó Jack az egyetlen említésre 
méltó figura, akit sokan prófé-
taként, messiásként tisztelnek, 
furcsa csodákat tesz és kinyilat-
koztatásokban beszél. Spoilerek 
nélkül elég nehéz többet mon-
dani róla, de legyen elég annyi, 
hogy sok hasonlóságot mutat a 
bibliai Jézussal.

A regény fő alakja Carlos 
Ontena, az ő „feleszmélése” a 
cselekmény, paranoiát súroló 
eszmefuttatásai jelentik az igazi 
mondanivalót. Tényleg egyik 
napról a másikra változott meg a 
világ, vagy csak az ő szeme nyílt 
fel hirtelen? Van-e esélye kitör-

ni a statiszta szerepéből 
és átvenni élete fölött az 
irányítást? Erre a kérdés-
re egyébként nem kapunk 
egyértelmű választ, és to-
vább bonyolítja a dolgot, 
hogy amikor főhősünk a 
„szerepén kívül” cselek-
szik, akkor is úgy tűnhet, 
valaki – vagy valami – te-
reli lépteit.

Sok kérdést vet fel tehát 
a történet, válaszokból vi-
szont kevés van, és ez jó is 
így. Az ember akaratlanul 
is elmereng a saját életén, a 
párhuzamokon önnön léte 
és kimondhatatlan nevű 
lengyel írónk alkotása 
között. Ezek alapján aján-
lom a regényt mindenki-
nek, aki gondolatébresztő 
olvasmányra, fejtörésre, 
vagy egy adag paranoiára 
vágyik.

Kölcsey Attila

KRITIKuS

Carlos Ontena körül egy reggelre megváltozik a világ. Jól 
megszokott környezetét egy bábukból, műanyag utánza-
tokból és díszletekből álló utánzat helyettesíti, mintha 
egy óriási filmforgatásba csöppent volna. A válaszokat, 
valódi embereket és legfőképp a barátnőjét kereső fiatal-
ember egyre különösebb dolgokkal találkozik, csodákat 
lát és lassan paranoiába hajló gondolatokat dédelget. De 
vajon mi vár rá az Utolsó Vágás napján?

AdAM WIśnIEWSKI-SnERg: A LAToR EvAngéLIuMA

Az élet díszlete
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Most érkezett ugyanis ha-
zánkba a világhírű rendező, 
Pedro Almodovar legújabb al-
kotása, melyet, bár sokan kirí-
vónak tartanak a spanyol zseni 
művei közül, a magunk részéről 
ezzel nem értünk egyet.  

Ritka ugyanis az olyan film, 
mely egyszerre vicces-komikus, 
és mégis képes társa-
dalmi problémákat / 
emberi dilemmákat 
boncolgatni (ezúttal 
mindkettő igaz). Bár 
maga a humor tényleg 
lehetne minőségibb is, 
ráadásul kicsit talán 
túl sok az utalás a ho-
moszexualitásra, mely 
pedig csak egy szál 
(lenne) a sok közül, 
ha ettől eltekintünk, 
tényleg minőségi víg-
játékot láthatunk. A színészi já-
tékok pedig megint felülmúlják 
a várakozásainkat – hiába, Al-
modovar mindenkiből ki tudja 
hozni a legjobbat. 

Akiknek pedig ez sem elég, 
azok váltsanak belépőt az ápri-
lis 5-13 között megrendezendő 
Titanic Nemzetközi Filmfesz-

tiválra, ahol többek között ír 
és cseh filmkülönlegességeket 
is bemutatnak az érdeklődő és 
értő publikum számára. A nyi-
tófilm pedig az a The Master 
lesz, mely véleményünk szerint 
a tavalyi év (a Felhőatlasz mel-
lett) legjobban mellőzött alkotá-
sa a díjszezont illetően.

Klasszikus krimi izgalmak-
kal – Tom Wood: A bérgyilkos

Az utóbbi években a fantasy 
mellett a krimi a másik műfaj, 
mely sokadvirágzását éli. Ennek 
az akciódúsabb válfaját képviseli 
Tom Wood A bérgyilkos című 
regénye, mely hazánkban az Eu-
rópa Kiadó gondozásában látott 
napvilágot. A történet – a cím 

alapján nem meglepő módon 
– egy szabadúszó bérgyilkosról 
szól, aki azonban egy súlyos, tit-
kosszolgálati ügybe keveredik, 
és egy kulcsfontosságú pend-
rive miatt menekülnie kell az 
életéért (mindezt egy nővel az 
oldalán)…

Összességében tehát egy 
sablonokkal meglehetősen tar-
kított, ám pörgős környezetben 
játszód, izgalmas (talán kissé túl 
is bonyolított) cselekményszálú 
krimit vehetünk a kezünkbe – 
melyet a magam részéről csak 
ajánlani tudok azoknak, akik 
kedvelik az ilyen jellegű köny-
veket. Ráadásul külön dicséretet 
érdemel a magyar kiadás borító-
tervezője, ami stílusos, nem túl 
összetett, de épp emiatt ízléses 

lett.
Akiknek pedig 

különösen tetszik a 
mű, azoknak további 
két jó hírrel is tudunk 
szolgálni. Egyrészt szó 
van a regény meg-
filmesítéséről is, így 
re mé ny ke d he tü n k 
benne, hogy valami-
kor a mozivásznon is 
viszontláthatjuk ezt a 
tipikusan akciófilm-
be illő cselekményt. 

A másik pedig az, hogy angol 
nyelven már kapható a szerző 
második könyve is, melynek 
főhőse ugyanaz, mint A bérgyil-
kosé. A történet ugyan folyta-
tásnak nem nevezhető, hisz ön-
álló műkét is megállja a helyét, 
tág értelemben véve mégis az.

Stiber Judit

nETKuLTúRA

Bár a december-januári csúcsszezont követően most pan-
gás van hazánk és a világ mozitermeiben (csak néhány 
giccsesre animált fantasy jelent „változatosságot”), azért, 
ha nagyon keresünk, most is találhatunk jó filmet. 

REpüLőgépI KALAndoK – MoZIKBAn AZ uTAZóK, SZERETőK

pangás van?
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Nemrég alkalmam nyílt egy 
rövid sétát tenni a Duna-part-
ján. Nem a Belvárosban, ahol 
lenyűgöző a Duna, és szigo-
rúan folyik medrében, hanem 
olyan környéken, ahol már 
zöld fű és fák övezik a part-
ját. Csodálatos látvány volt, 
ahogy a nap megcsillant a víz 
felszínén, azonban ott, ahol én 
sétáltam, nagyon kellett ügyel-
ni a lépteimre, mivel az idilli 
környezetet rengeteg hulladék 
szennyezte be. Vajon ez a sor-
sa a hulladéknak, vagy mást is 
kezdhetünk vele? 

Szeretném hinni, hogy a 
korábbi áradások után hátra-
hagyott hordalékra bukkan-
tam, legalábbis bízom benne, 
hogy nem szemétlerakóként 
használják a területet. A hul-
ladék között volt öngyújtó, 
rovarirtó, bicikligumi, fél pár 
cipő, üres üvegek, de még bio 
kefires doboz is. Utóbbi elgon-
dolkoztató. Vajon ki gondolja 
úgy, hogy megérdemli a vegy-
szermentes élelmiszereket, de 
a Föld nem érdemli meg, hogy 
vigyázzon rá?

Remélhetőleg nem sokan 
gondolkoznak így. Viszont még 
mindig kevesen vannak azok 
is, akik tudatosan törekednek 
arra, hogy minél kevesebb hul-
ladékot hagyjanak maguk után. 
Szerencsére a műanyag táskák 
visszaszorulóban vannak, be-
vásárláskor egyre több ember-
nél lehet látni saját, környe-
zetbarát táskát, és szép lassan 
nagyanyáink bevásárlókosarai 
is divatba jönnek. Ugyanakkor 
a megvásárolt termékek elfo-
gyasztása után is sok szemét 
marad hátra. Vagy mégsem? 
Nagyon kevés keresgélés után 
is hihetetlenül jó ötleteket ta-
lálunk, hogy mit kezdhetünk a 
felesleges csomagolóanyagok-
kal. Például pet palackból, üres 
műanyagflakonból láttam már 
egyszerű pénztárca készítési 
technikát. 

A lakberendezés szerelmesei 
tavaszi virágokat is készíthet-
nek, különösen a színes palac-
kokból, ugyanerre alkalmas a 
már hordhatatlanná vált haris-
nyanadrág is. Kartondobozból 
(pl. pizzás dobozból) unalmas 

esős estékre érdemes torpedó 
táblát készíteni, a haladó ver-
ziónál a hajókat feles poharak 
alkották. Utóbbi persze nem 
tartós megoldás, viszont gye-
rekeknek készíthetünk belőle 
páncélt, kardot, egy kis fes-
tékkel és valami csipkeszerű 
anyaggal bevonva akár falra 
akasztható ékszertartó is lehet 
belőle. 

A kiürült tejes dobozok 
alkalmasak arra, hogy példá-
ul gyümölcsöt fagyasszunk le 
bennük, (esetleg megemlíthet-
jük az ötletet édesanyánknak). 
Esetleg teraszon, kis helyen 
fűszernövényeket ültethetünk 
bele. Ha elfogyott a lekvár, és 
nincs kedvünk hazacipelni a 
befőttes üveget, akkor is hasz-
nosíthatjuk, tárolhatunk benne 
ceruzákat, gombokat, apró-
pénzt, amit csak szeretnénk. 
Ahhoz, hogy pofásan nézzen 
ki, egy kis üvegfestékre lehet 
szükség, esetleg decoupage 
technikával szalvéta borítást 
kaphat. Amennyiben szájára 
kötünk raffiát, vagy valamilyen 
szalagot, ami eltakarja ezt a ke-
vésbé dekoratív részt, rá se fo-
gunk ismerni.  

Ízelítőnek ennyi talán elég 
is, viszont hála az internet cso-
dájának rengeteg egyéb ötlettel 
is találkozhatunk, amelyeknek 
a többsége még csak kreativi-
tást, vagy kézügyességet sem 
követel. Egy kis odafigyeléssel 
rengeteget tehetünk azért, hogy 
kevesebb hasznavehetetlennek 
tűnő szemetet hagyjunk hátra 
magunk után.

Borbély Szabina

nETKuLTúRA

Alvásszükségletünk eltérő mennyiségű, viszont aki vir-
rasztott már tankönyvek fölé görnyedve, vagy egy átmu-
latott éjszaka után a másnapot is talpon töltötte, az szem-
besült már vele, hogy milyen fontos, és áldásos aludni. 
Azt viszont nehezebb belátni, hogy az álmoknak ponto-
san milyen szerepük is van. 

A KEFIRES doBoZ újRAgondoLáSA 

Mire használhatlak?
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TISZTA KvíZ

gRIddLER
A Griddlerek logikai rejtvé-
nyek, amik megszámozott 
jelekkel vannak ellátva a rács 
körül. A megoldásuk képet 
eredményez. 

A jelek már a pontos sorrend-
ben vannak. Minden csoport 
között van legalább egy üres 
négyzet.
Megfejtésed a déli irodánkban adhatod 

le (1.816).
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SudoKu
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Töltsd ki a négyzeteket úgy, hogy minden sorban, minden oszlopban, 
és minden külön jelölt 3×3-as rácsban csak egy szer forduljon elő min-
den egyjegyű pozitív szám és küldd el a kiemelt sorok tartalmát nekünk!

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

KvíZ  
A helyes megfejtő Galaktika könyvvel lesz gazdagabb. 
A megfejtéseket a jatek@ikhok.elte.hu címre várjuk.

1. Melyik évben alapították a The Walt Disney 
Company-t?
a) 1922,  b) 1923,  c) 1924
2. Kivel alapította a társaságot Walt Disney?
a) édesapjával, b) feleségével, c) bátyjával
3. Melyik térségben a 2. legnagyobb médiavál-
lalat?
a) Kanada, b) Amerikai Egyesült Államok,  
c) Franciaország
4. Hol található a társaság székhelye?
a) Kanada, b) Burbank, c) Florida
5. Mennyi alkalmazottat foglalkoztattak 2010-
ben?
a) 156000, b) 157000, c) 158000
6. Ki volt Walt Disney saját figurája?
a) Gru, b) Mickey Mouse, c) Törpapa

7. Disneyland egy:
a) vidámpark, b) hullámvasút, c) filmgyár
8. Hány alkalommal jelölték Oscar-díjra Disney-t?
a) 58,  b) 59,  c) 60
9. Hány alkalommal kapott díjat munkásságá-
ért?
a) 26,  b) 27,  c) 28
10. 1939-ben melyik rajzfilméért kapott díjat?
a) 101 kiskutya,  b) Hamupipőke,  
c) Hófehérke és a hét törpe
11. Mikor jelölték Oscar-díjra a Mary Poppins-
ért?
a) 1965,  b) 1966,  c) 1967

az előző szám helyes megfejtései: .
1. b, 2. a, 3. c, 4. a, 5. c, 6. a, 7. b, 8. c, 9. b, 10 .a 
11. b, 12. a
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IMpRESSZuM
 

Humor Ha szeretnéd, hogy mások is derüljenek kedvenc vicceiden, 
küldd el azokat a vicc@ikhok.elte.hu címre! Egy kis szerencsével 
már a következő számban olvashatod is.

A rendőrfeleség egy férfival van az ágyban. Egy-
szer kulcscsörgést hallanak.

- Te jó ég, itthon van a férjem. Bújj el, majd én 
kicsalom a konyhába, addig ki tudsz lógni.

- Jó, de hová bújjak?
- Menj be a tv mögé.

A rendőr beront a szobába, bekapcsolja a tv-t, leül 
és elkezdi nézni.

- Gyere a konyhába, kész a vacsora - mondja 
a neje.

- Nem megyek, meccset nézek.
A feleség kimegy a konyhába, fog egy korsót, hogy 
a földhöz vágja, akkor biztosan kijön a férje a zaj-
ra, így ki tud surranni a szeretője. A korsót föld-
höz vágja, de az visszapattan a kezébe. Berohan a 
férjéhez és azt mondja:

- Képzeld, mi történt, akartam neked sört hoz-
ni, de a korsó kicsúszott a kezemből. Nem tört el, 
hanem visszapattant a kezembe.

- Az mind semmi - mondja a rendőr - én meg 
nézem a meccset, kiállítottak egy játékost, hát 
nem itt ment ki mellettem?

Szőke nőtől kérdezi a barátnője:
- Tudod mikor születik a legtöbb gyerek?
- Nem tudom.
- De buta vagy! Hát a 9. hónapban!

Hazamegy, gondolja otthon elsüti ezt a férjének.
- Tudod, mikor születik a legtöbb gyerek?
- Nem tudom.
- De buta vagy! Hát szeptemberben!!!

Móricka órán ül. A tanár azt mondja:
- Gyerekek, most kérdezek valamit. Aki először 

és jól válaszol, egyből hazamehet.
Erre Móricka fogja a táskáját, és hirtelen kidobja 
az ablakon.
Tanár: - Ez ki volt?
Móricka: - Én! Csókolom!

Katonaságon:
- Közlegény, nem láttam tegnap az álcázási gya-

korlaton!
- Köszönöm, Uram!

Kozma Tamás






