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Küldjetek

Mondok Egy...-et!

Ha ti is szeretnétek, hogy oktató-
itok az órákat felpezsdítő poén-
jai, szófordulatai megjelenjenek a 
Nyúz hasábjain, nem kell mást ten-
netek, mint billentyűzetet ragadni, 
és az összegyűjtö� aranyköpése-
ket elküldeni a mondokegy@c2.hu 
címre!

Előérzet
A Hallgató zavartan forgolódo� 

az ágyban. Szokásos év végi reggel 
volt, vékony esőfüggöny vonta be 
a szürke, félhomályos égboltot. A 
Hallgató jobb vállán a kisangyal azt 
duruzsolta dorgálóan a fülébe, hogy 
ébresztő, gyerünk, órára kell menni, 
le kell adni a beadandókat, indulás! 
Eközben bal vállán hanyagul lábat 
lóbálva a kisördög gúnyos mosoly-
lyal arról tájékozta�a, hogy nincs is 
katalógus, egyébként is embertelenül 
korán van.

A Hallgató a köztes megoldást 
választo�a: az eredetileg elterveze� 
ébredési időpont után már a har-
madik csengést nyomta le a Szundi 
üzemmódra állíto� ébresztőn, ami-
kor eljuto� a tudatáig: késésben van. 
Reggeli ezú�al is elmarad, beadandó 

o�hon felejtve, rohanás a Campus 
felé. Tíz perc késés, döbbent arcok 
mindkét oldalon: az Oktató rosszalló 
pillantással mutat az első padsor irá-
nyába, a csopor�ársak halkan felne-
vetnek, a Hallgató körül pedig táncot 
jár a világ, miközben a kezébe veszi 
a ZH feladatlapot, és izzadó tenyérrel 
a tolla után kotorászik az egyébként 
üres táskájában. Utolsó hét, hogy is 
felejthe�e el… Hát ez volt az a baljós 
előérzet, a vizsgaidőszak jól ismert, 
rémisztő szele, amikor a nagy reggeli 
rohanásban konstatálta, hogy novem-
berből decemberbe fordult a naptár. 
Elkezdődö�…

…Addig persze még hátravan 
többek közö� egy Nyúz, élvezzük hát 
ki az utolsó szabad perceket! Ja, és a 
valósággal való bármiféle párhuzam 
kizárólag a véletlen műve.

Boldizsár Márton
főszerkesztő
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AlapítványAlapítványAlapítványAlapítvány

Minden egy helyen!
http://portal.elte.hu

Ismét egy újabb weboldal. Már megint egy új címet kell meg-
jegyezni. Sokan gondolhatjátok így, ám én mégis azt mondom, 
érdemes ezt az oldalt néha átnézni. Hogy miért és mikortól, no és 
hogy mit tartalmaz, arról írunk nektek néhány sorban.

A portál, amely egy helyen össze-
fogja a Lágymányosi Hallgatói Bolt és 
Szolgáltató Iroda kínálatát és ajánlatait. 
De várjunk csak! Egyáltalán mi az, és 
mivel foglalkozik a Szolgáltató Iroda? 
Többek közö� az Egyetemi Jegy- és 
bérletpénztárt, a Lágymányosi Hall-
gatói Boltot, és az Alapítvány Ügyfél-
szolgálatát is magában foglalja, ahol a 
nyelvi képzésekre való jelentkezéstől 
kezdve a nemzetközi igazolványo-
kon át a jogosítványig, sok mindent el 
tudsz intézni. Amolyan lágymányosi 
”mindenes” hely. És most már a világ-
hálón is jelen…

Manapság már a csapból is az 
folyik, ha egy szervezet és szolgáltatá-
sa nem jelennek meg ”online”, akkor 
az nem is mondható teljes értékűnek. 
Ez a mi nézőpontunk szerint is így 
van, ezért hát nekiveselkedtünk, meg-
terveztük és informatikusunk meg is 
alko�a a h�p://portal.elte.hu weboldalt. 

Nem azt mondom, hogy mostantól 
fogva ”gyorsindító” menübe tegyétek 
az oldalt, de mindenképp érdemes 
lesz sűrűn visszanéznetek a jövőben. 
Hogy miért is? Mert többek közö� 
ezen az oldalon fogjuk csoportosítva 
közölni az összes, szolgáltatásainkkal 
kapcsolatos híreket, eseményeket és 
akciókat. 

Másrészről a Hallgatói Bolt új 
online felületeként is funkcionál a honlap. 
Tudtok az összes  könyv közö� keres-
gélni, meg tudjátok nézni milyen új 
ELTE ajándéktárgyak érkeztek, illetve 
a bol�al kapcsolatos újdonságokról is 
innen tájékozódha�ok majd a jövőben. 
Megtaláljátok a könyveket szerző és ár 
szerint is csoportosítva, így könnyen 
meg tudjátok nézni, hogy tényleg az 
egyik legolcsóbb beszerzési forrás 
lehet. Mellesleg, ha valaki Twi�ert is 
használ, már o� is figyelemmel követ-
heti a bolt híreit.

A portálra lehet regisztrálni, illet-
ve hírlevélre feliratkozni, hogy időben 
értesüljetek új szolgáltatásainkról, akci-
óinkról. Mivel közelegnek az ünnepek, 
indul a karácsonyi akció, ahol szinte 
minden ajándéktárgyra kedvezményt 
biztosítunk. Mindent megtaláltok majd 
az oldalon, az árakkal együ�, fotókkal 
illusztrálva. A hírek menüpont ala� 
főleg a szolgáltató irodával kapcsolatos 
hírekre számíthatsz, amelyeket jó, ha 
figyelemmel követsz, hogy ne maradj 
le semmiről. Lesznek szavazások, mini 
közvélemény-kutatások, amelyek ter-
mészetesen nem a magunk szórakoz-
tatása céljából készítünk, hanem azért, 
hogy minél több olyan szolgáltatást 
vehessetek igénybe, amire valóban 
szükségetek van. Ebben is szívesen vár-
juk ötleteiteket, segítségeteket (legyen 
szó akár csak egy kérdőív kitöltéséről).

A jövőben szándékunkban áll több 
újdonságot is bevezetni a szolgáltatá-
sok közé, ilyen többek közö� a Nemzeti 
Táncszínház jegyeinek árusítása is, vagy 
a ”Zöld sarok” létrehozása is a boltban, 
amelyek természetesen szintén helyet 
kapnak a honlapon is.

Egy szónak is száz a vége, köves-
sétek majd figyelemmel a h�p://portal
.elte.hu weboldalt, mi pedig igyekszünk 
mindig naprakész hírekkel szolgálni, 
hiszen mostantól ez is hozzátartozik a 
Lágymányosi Campus életéhez.

A Hallgatói Alapítvány csapata
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Tanulmányi hírekTanulmányi hírek
Amit a vizsgaidőszakról tudni akarsz
…vagy legalábbis érdemes lenne.

Ez egy amolyan félév végi GY.I.K. lesz. Minden kérdésre 
rövid magyarázatot kaptok, illetve kigyűjtö�em a Hallgatói 
Követelményrendszer idevágó részét. Remélem, hasznos lesz 
számotokra... Bármilyen kérdésetek, problémátok van, írjatok a 
taneh@�khok.elte.hu címre!

MEDDIG KELL GYAKJEGYET KAPNI?

Legkésőbb a vizsgaidőszak második 
hetéig.

„66. § (4) A gyakorlati jegyet a vizsga-
időszak első hetének végéig kell megadni.

(5) …legfeljebb a vizsgaidőszak első heté-
ben még további feladatokat (pl. pótzárthelyi) 
lehessen elvégezni. Ebben az esetben a (4) 
bekezdésben meghatározo� határidő egy hét-
tel meghosszabbodik.”

HÁNY VIZSGÁT KELL MEGHIRDETNI? 
HÁNYSZOR VIZSGÁZHATSZ EGY TÁRGY-
BÓL? MIKOR LEHETNEK A VIZSGÁK?

Szóbeli vizsga esetén 3-at, írásbeli 
esetén 4-et. Ebből egy lehet csak javí-
tó/utóvizsga. Egyszer lehetőséget kell 
kapnod javításra (elégtelen esetén), ha 
nem az utolsó héten próbálkoztál, de ha 
beférsz vizsgaidőpontra, harmadszor is 
megpróbálhatod ugyanazt a vizsgát tel-
jesíteni, ez viszont már 1500 Ft.

„70. § (2) ...a vizsgaidőszakban tör-
ténő írásbeli vizsgára legalább három 
alkalmat kell biztosítani úgy, hogy két 
vizsga közö� legalább két hét teljen el.
(4) … szóbeli vizsgák … A vizsgaidőszak 1–3. 
és 4–6. hetében azonos számú vizsgaidőpontot 
kell biztosítani. ... Ha összesen két vizsgaidő-
pontot jelöl meg a kurzus vezetője, akkor a két 
vizsga közö� legalább két hétnek el kell telnie.
73, § (1)  A kurzus vezetője köteles a vizsga-
időszak utolsó elő�i hetének végéig sikertelen 
vizsgát te� hallgatók számára... utóvizsga-
időponto(ka)t biztosítani”.

HÁNYSZOR JAVÍTHATSZ VIZSGÁT?

Vizsgajavításra (nem elégtelen vizs-
ga esetén) egy félévben egy lehetőséged 
van összesen. (NEM tárgyanként!)

„73. §  (8)  A hallgató számára lehe-
tővé kell tenni, hogy félévente szakonként 
egy sikeres vizsgaeredményét javítsa az ado� 
vizsgaidőszakban.”

MIKOR ÍRATHATOD BE A JEGYEDET?

Előre megbeszélt időben leg-
alább 3 alkalommal a vizsgaidő-
szakban.

„65. § (2) Az oktató – akadályoz-
tatása esetén a tanszékvezető – vizsga-
időszakban legalább három érdemjegy-
beírási alkalmat köteles meghirdetni.”

MEDDIG KELL AZ INDEXET LEADNI?

Legkésőbb a vizsgaidőszakot 
követő 5. munkanapon.

„59. § (1)  A hallgató a leckekönyvét 
legkésőbb a vizsgaidőszakot követő ötö-
dik munkanapon köteles leadni a kari 
TO-n.”

MEDDIG TUDSZ LEJELENKEZNI 
A VIZSGÁRÓL?

A vizsga elő�i 36 óráig.
„71. § (5) A hallgató legkésőbb a vizsga 

megkezdése elő� 36 órával jogosult a vizsgára 
való jelentkezését visszavonni, illetve új vizs-
gaidőpontra jelentkezni.”

HÁNY VIZSGAHELYET KELL MEGHIRDETNI?

A szóbeli vizsgáknál a kurzust 
felve� hallgatók 120%-ának megfe-
lelő helyet kell biztosítani. Írásbeli 
vizsgánál hasonló megkötés nincs.

„70. § (4) … szóbeli vizsgák … 
A vizsgaalkalmak számát (utóvizsgák 
nélkül) úgy kell megállapítani, hogy 
az összesíte�, maximált létszám elérje 
a kurzust fölve� hallgatók létszámának 
120%-át.”

MIKOR LEHET GYAK UV-T TARTANI?

A vizsgaidőszak 1. vagy 2. hetében.
„66. § (6) Elégtelen gyakorlati jegy kĳa-

vítására a vizsgaidőszak első két hetében kell 
egy alkalommal lehetőséget biztosítani.”

HÁNY GYAK UV-T, ILLETVE PÓT 
ZH-T KELL MEGHIRDETNI?

1 gyak UV-t kell tartani az előző 
pontban leírtak szerint, pót ZH tartásá-
ra semmilyen szabályzat nem kötelezi 
a tanárt. Kivéve, ha egy javító ZH elég 
ahhoz, hogy ne elégtelen jegyet szerezzél. 
(Ez utóbbi TTK-s, nem ELTE-s szabály.)

„542. § (5) Amennyiben az elégtelennél 
jobb gyakorlati jegy megszerzéséhez egyetlen 
zárthelyi dolgozat megismétlése elegendő , 
annak megírására a vizsgaidőszakot megelő-
zően lehetőséget kell biztosítani.”

MIKOR TAGADHATJA MEG A JEGYET AZ OKTATÓ?

Előadáson a részvétel nem kötelező, 
így o� az oktató csak akkor tagadhatja 
meg a jegyet, ha a hallgató nem jelent 
meg a vizsgán. Gyakorlatok esetében, 
ha a hallgató legalább a foglalkozások 
egyharmadáról (heti 1 alkalommal tar-
to� gyakorlat esetén minimum 5 órá-
ról) hiányzo�, az oktató meg kell, hogy 
tagadja a jegyet. Ha a hiányzások száma 
a gyakorlatok számának egyharmada és 
egynegyede közé esik (az előző számo-
lás alapján 4 hiányzás), akkor az oktató 
eldöntheti (de meg is tagadhatja), hogy 
milyen többletfeladatot ír elő a gyakor-
lati jegy megszerzéséért. Egynegyednél 
kevesebb hiányzás esetén az oktató köte-
les gyakorlati jegyet adni.

Laboratórium esetében ennél szigo-
rúbb feltétel is megadható!

MIÉRT TÖLTSEM KI AZ OMHV-T?

Azért, mert az oktatók gyakran 
(jogosan) arra hivatkoznak, hogy nem 
publikálják kurzusaik OMHV értéke-
léseit, hiszen kevesen töltö�ék ki, nem 
reprezentatív. Ha a kitöltési arány növek-
szik, egyre több oktató fogja nyilvánossá 
tenni az OMHV értékeléseit. A végső 
cél, hogy akik rossz eredményt kapnak, 
azok kiszűrhetőek legyenek, legalább 
úgy, hogy csak az ő eredményeik marad-
tak titkosak.

Ha valami nem volt világos a fent 
leírtakból, van még egyéb kérdésed, 
vagy az oktatók nem tartják be a sza-
bályzatokat, fordulj hozzám (nem csak 
vizsgaidőszakban)! Írj a taneh@�khok.elte
.hu címre! Ezért van a HÖK.

Dukán András Ferenc
Tanulmányi elnökhelye�es
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Megnyílik a világ
AEGEE Budapest

Az AEGEE jelenleg a legnagyobb európai diákszervezet, 15000 
tagja mintegy 240 helyi szervezetbe tömörül, 42 európai ország-
ban. AEGEE kezdeményezte többek közö� a példátlanul sikeres 
ERASMUS programot, és a szervezet minden évben számos alkalom-
mal szervez több száz egyetemistát megmozgató rendezvényeket.

Az AEGEE budapesti irodáján 
keresztül lehetőséged nyílik megmutat-
ni képességeidet, és felfedezni a benned 
rejlő értékeket. Beutazhatod Európát, új 
kapcsolatokra tehetsz szert, és fejleszt-
heted a nyelvtudásod.

Hogyan lehetséges ez?
Az AEGEE tagsággal (melyet 

felvételi nélkül nyerhetsz el) a lehe-
tőségek egyedülálló kombinációját 
lesz esélyed köteleze�ségek nélkül 
kihasználni. Minden csak rajtad 
múlik. Informális és szakmai prog-
ramok közül egyaránt választhatsz. 
Európa bármely pontjára eljuthatsz. 
Részt vehetsz nyári egyetemen, 
nemzetközi konferenciákon, trénin-
geken, workshopokon vagy éppen 
interkulturális csereprogramokon. 
Mindezt igazán diákbarát árakon 
teheted meg. 

Személyes fejlődés
Ha személyes fejlődésed érdeké-

ben helyi szinten szeretnél aktív lenni 
azt a munkacsoportokhoz (working 
group) csatlakozva teheted meg. Így 
bepillantást nyerhetsz a kommunikáci-
óért és megjelenésért felelős PR (Public 
Relations), a szervezőképességed pró-
bára tevő HR (Human Relations), a 
pénzügyekkel foglalkozó FR (Found 
Raising) vagy a szervezet honlapjáért és 
informatikai há�eréért felelős IT csoport 

munkájába, melynek a későbbiek során 
elkerülhetetlenül hasznát fogod venni.

Mi az AEGEE célja?
Az AEGEE (Association des États 

Généraux des Etudiants de l’Europe), 
vagyis az Európai Hallgatók Hálózatának 
Egyesülete 1985-ben alakult. Célja a diá-
kok látókörének bővítésén keresztül az 
előítéletektől mentes, egységes Európa 
megteremtése. A szervezet erőfeszítései 
az emberi jogok és demokrácia védel-
mére, valamint a toleráns és újdonsá-
gokra nyito� társadalom megteremté-
sére irányulnak.

Tagság
Ha már elmúltál 18 éves, de még 

nem töltö�ed be a 35-öt, Te is lehetsz 
tag! Tanulmányaidtól függetlenül 
szabadon jelentkezhetsz az összes 
európai AEGEE-s rendezvényre, 
részt vehetsz a projektjeink szerve-
zésében, csatlakozhatsz munkacso-
portjaikhoz.

Elérhetőségek
Ha a fentiek felkelte�ék az érdeklő-

désedet, jelentkezz bátran!
1 0 9 3  B u d a p e s t  F ő vá m  t é r  8 .
E.1.146 (BCE)
h�p://www.aegee-budapest.hu
twi�er.com/AEGEE_Budapest
aegee.bp.board@gmail.com

Küldjetek

Mondok Egy...-et!

Ha ti is szeretnétek, hogy oktató-
itok az órákat felpezsdítő poén-
jai, szófordulatai megjelenjenek a 
Nyúz hasábjain, nem kell mást ten-
netek, mint billentyűzetet ragadni, 
és az összegyűjtö� aranyköpése-
ket elküldeni a mondokegy@c2.hu 
címre!
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A matematika dicsérete
„Nem skatulyák mentén gondolkodtunk”

A Bolyai János Alapítvány díjának egyik idei kitünte-
te�je Vesztergombi Katalin, az ELTE Számítógéptudományi
Tanszékének docense volt, akivel a matematika és a zene kap-
csolatáról, a matematikai kutatás szépségeiről és sajátosságairól, 
illetve a tudomány és a nők helyzetéről beszélge�ünk.

A matematika mindig nehéz tan-
tárgynak számíto�. A diákok egy része 
már általános iskolában sem érti az ösz-
szefüggéseket, és feladja a küzdelmet. Mi 
az a csodálatos világ, amelyet soha nem 
látnak meg? Egyszerűbben fogalmazva: 
Miről maradnak le?

Mindig nehéz megválaszolni, 
hogy mivel foglalkozik egy matema-
tikus. A köztudatban leginkább az él, 
hogy jól számol. Ez csak egy készség, 
de e�ől még nem biztos, hogy valaki 
jó matematikus lesz. A tantárgy szép-
sége abban rejlik, hogy gondolkodni 
tanít. A kutató egy gondolati világot 
épít fel, ami sokszor a valóságban is 
használható. Az építészetben már a 
görögök és az egyiptomiak is hasz-
nálták, napjainkban pedig a legmo-
dernebb géntechnológiában is mate-
matikai módszereket alkalmaznak. A 
matematikus számára egy bizonyítás 
önmagában is örömet okozhat, akár 
ő találja ki, akár hosszas gondolko-
dás után sikerül azt megértenie. Már 
a középiskolában is érezhetjük ezt 
az örömöt, például ha sikerül egy 
háromszög-szerkesztési feladatot 
megoldani: ha van három adatom, 
hogyan tudom belőlük megszerkesz-
teni a háromszöget. A matematikának 
megvan a maga élménye: ha megér-
tünk, átlátunk egy gondolati struktú-
rát, akkor az olyan hatással van ránk, 
mint amikor valamilyen nagyon szép 
zenét hallgatunk.

Van kedvenc zeneszerzője? Azt 
mondják, hogy szoros kapcsolat van a 
zene és a matematika közö� (például Bach 
zenéje gyakran említe� e tekintetben).

Nagyon szeretem Bachot, Vival-
dit és Mozartot hallgatni. Viszont 
minden hasonlat sántít egy kicsit, 
mert a matematikában nehezek is 

tudnak lenni a dolgok, tehát időt kell 
rá szánni. A matematikai fogalmak 
egymásra épülnek, struktúrájuk van, 
nem lehet csak a legtetején mozog-
ni, hanem az embernek be kell ásnia 
magát a dolgok végleteibe is, hogy 
komolyabb eredményeket érjen el. 
A művészetekben is megfigyelhető 
ez, hiszen rengeteg munkát igényel, 
hogy a végeredmény valamilyen cso-
da legyen.

Milyen érzés tudós nőnek lenni a 
férfiak világában?

Matematikával valóban sokkal 
kevesebb nő foglalkozik, mint férfi, 
ez előny és hátrány is egyben. Ami-
kor fiatalok voltunk, erről (különb-
ségek a nők és a férfiak lehetőségei-
ben) nem nagyon beszéltünk, és csak 
később érte�ük meg ezt a problémát. 
Az embernek fontos célja, hogy gye-

reke, családja legyen, akár férfi, akár 
nő, de nyilván más szerepe van ebben 
egy nőnek, hiszen a gyerek fizikailag 
az anya számára jelent több terhet, 
1-2 év kimaradás pedig sokat számít 
egy kutató életében. Nekem szeren-
csém volt, mert a férjemmel o�hon 
is beszélgetünk matematikáról, teljes 
elszakadást nem jelente�, amikor én 
formálisan nem dolgoztam, de nem 
te�e egyszerűvé a dolgokat. Nekünk 
négy gyermekünk van.

Mennyire csapatmunka és mennyire 
egyéni jellegű, amivel egy matematikus 
foglalkozik?

A matemat ika  i lyen szem-
pontból is nagyon sokat változo� 
az elmúlt 40-50 évben. Régebben 
a legtöbb kutató egyedül gondol-
kodo�, de manapság sokkal több 
és lényegesebb az együ�működés, 
mert a matematika mennyiségi-
leg is sokat fejlődö�. Az a tudás-
mennyiség, amelyre egy matema-
tikusnak szüksége van, jelentős 
mértékben növekede� az elmúlt 
50 év során, ezért fontos és jó, ha 
együ�működnek, hiszen eltérő hát-
terüknek köszönhetően könnyeb-
ben tudnak tudományos eredményt 
elérni. Nekünk Erdős Pál a kiváló 
példánk, aki vonzo�a maga köré 
a különböző (folytatás a 8. oldalon)
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témakörökben dolgozó matema-
tikusokat, és nagyon jó volt vele 
együ� dolgozni. Nyilván ma is van-
nak olyan egyéniségek, akik egye-
dül szeretnek kutatni, mint például 
Andrew Wiles, aki bebizonyíto�a 
a Fermat-sejtést, 7 éven keresztül 
dolgozo� egyedül, Erdős Pált pedig 
az stimulálta, ha sokan nyüzsögtek 
körülö�e.

Mely munkájuk alapján ítélték oda 
Önöknek a Bolyai-díjat?

Az 1960-as évek végén kezdtünk 
el írni hárman (Lovász L., Pelikán J., 
Vesztergombi K.) egy szakköri füzetet, 
amelyben a kombinatorikát próbál-
tuk játékosabban és kicsit élőbben 
megközelíteni. Rengeteg kritikát 
kaptunk, hiszen akkor még egyete-
misták voltunk, könnyű volt ben-
nünket kritizálni. Az egyik lektor azt 
hiányolta a könyvből, hogy nincse-
nek kategorizálva a feladatok, hogy 
permutációhoz vagy kombináció-
hoz vezetnek. Nyilván pont ez volt 
a lényege a munkának, hogy nem 
„fiókok” mentén gondolkodtunk. 
Amikor 1993-ban a Yale Egyetemen 
Diszkrét matematika kurzust tartot-
tam, és ahhoz kerestünk tanköny-
vet, nagyon sok, több kilós és bősé-
ges tankönyvet találtunk, azonban 
nem sok tartalom volt bennük, csak 
nagyon hosszúak voltak. Rájö�ünk 
arra, hogy ennek a könyvnek egy 
megfelelően kibővíte� változata 
– hiszen például közben a négyszín-
sejtés is megoldódo� – nagyon jó 
alapja lehetne a kurzusnak. Rövid 
időn belül meg is jelent az angol 
nyelvű könyv, amit azóta több más 
nyelvre is lefordíto�ak. A díj oda-
ítélése szempontjából valószínűleg 
ennek a munkának is szerepe volt.

Cseke László
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Olimpiák nyertese
„Kevésbé érzem a színvonalcsökkenést”

A magyar csapatok a legutóbbi időkig kiemelkedően jó ered-
ménnyel végeztek a matematikai diákolimpiákon. Pelikán József 
adjunktus előbb diákként, később pedig csapatvezető tanárként 
ve� részt ezeken a versenyeken. A Bolyai-díjas oktatóval a diák-
olimpiákról és a hallgatói színvonal alakulásáról beszélge�em.

Több diákolimpián eredményesen ve� 
részt diákként, majd később a magyar csapat 
vezetőjeként. Mennyire ad lendületet a diá-
kok fejlődésében egy ilyen nemzetközi ver-
seny? Szívesen foglalkozik gimnazistákkal?

Valóban négy alkalommal vet-
tem részt matematikai diákolimpián 
a magyar csapat tagjaként, és először 
ezüstérmet, majd a következő három 
évben aranyérmet szereztem.

Az olimpiai csapatot pedig több 
mint 20 éve vezetem. A matematikai 
diákolimpiával kapcsolatban fontos 
megjegyezni, hogy az évente megrende-
zésre kerülő versenyt mindig más-más 
ország rendezi, a legutóbbi – 104 ország 
részvételével – Németországban volt. 
Egy-egy országot hat diák, egy csapat-
vezető oktató és a helye�ese képviseli. 
2002-ben megválaszto�ak az Advisory 
Board (az olimpia irányító testülete) 
elnökének, azóta a csapat irányítása 
melle� ezt a feladatot is ellátom.

Minden évben tartok előadásokat 
középiskolás edzőtáborokban; ennek 
következtében az egyetemre érkező 
matematikus szakosok közö� több diá-
kot már ismerek; a diákolimpikonokat 
mind, de másokat is. Ez nagyon jól ösz-
szeegyeztethető az egyetemi munkával; 
mondanom sem kell, hogy nagyon szí-
vesen csinálom, és fontosnak tartom.

A legjobb diákok számára egyrészt 
óriási kihívás, hogy bekerülhetnek egy 
olimpiai csapatba, másrészt a többiek 
szempontjából is „zsinórmérték”, hogy 
milyen feladatok kerülnek kitűzésre a 
diákolimpiákon. Magyarország jó hely-
zetben van – vagyis inkább volt egészen 
a közelmúltig, az ázsiai országok roha-
mos előretöréséig –, mert hosszú múlt-
ra visszanyúló matematikaversenye-
ink vannak (például a világ legrégebbi 
középiskolai matematikaversenye, a 
Kürschák, amelyet először 1894-ben 
szerveztek), illetve van egy világhírű 

középiskolai matematikai folyóiratunk, 
a Középiskolai Matematikai Lapok. Min-
denki, akiből később matematikus, fizi-
kus vagy informatikus le�, egybehang-
zóan állítja, hogy ez meghatározó volt a 
fejlődésében.

1999-ben a magyar és a román olim-
piai csapat együ� készült a versenyre. Van 
rendszeres kapcsolat a romániai és magyar-
országi matematikusok közö�? Milyen más 
együ�működéseik vannak?

Azt kell mondanom, hogy ez nem 
egyetemi szervezésű kapcsolat volt, 
hanem személyesen az én kezdeménye-
zésem. Nem kis meglepetéssel fogadták 
a románok, hogy a magyarok barátsá-
gos együ�működést ajánlanak.

A legelső olimpiákon, ahol csapat-
vezető voltam, még különösen igaz volt, 
hogy a románok és a magyarok min-
den évben az élmezőnyben végeztek. 
Úgy gondoltam, hogy a két szomszédos 
ország nagyon jó eredménnyel szoko� 
végezni, ezért jó ötlet lenne közös felké-
szítő tábort rendezni az olimpia elő�. 
Ez nemcsak 1999-ben volt így, hanem 
a következő években is felváltva hol 
Romániában, hol Magyarországon ren-
deztük őket.

Emelle� más együ�működéseink 
is vannak. Van egy, az angol diákok-
kal közös felkészítő táborunk, amelyet 
minden évben karácsony környékén 
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rendezünk meg. Ebben körülbelül 20-20 
angol, illetve magyar diák vesz részt.

Általában minden tavasszal van 
egy magyar-izraeli verseny is, ami 
szintén az olimpiaihoz hasonló rend-
szerben zajlik, azzal a különbséggel, 
hogy ezen – szemben az olimpiával, 
ami szigorúan egyéni verseny – min-
den évben csapatversenyt is rende-
zünk (más kérdés, hogy az olimpián 
szintén összeadják az egyes verseny-
zők pontszámait, és az nem hivatalos 
csapateredménynek számít). Ennek a 
versenynek szintén hosszú hagyomá-
nyai vannak, felváltva rendezzük őket 
Magyarországon és Izraelben. Való-
színűleg további országok is lennének, 
amelyek érdeklődnének az együ�mű-
ködés iránt, csak lassanként annyi-
ra telíte� a diákjaink versenynaptá-
ra, hogy már nem jutna elég idejük 
tanulni. Hiszen a fentieken kívül még 
o� vannak az országos középiskolai 
versenyek, mint a Kürschák, az OKTV 
vagy az Arany Dániel…

Szinte minden egyetemen panaszkod-
nak az oktatók az egyre alacsonyabb színvo-
nal mia�. Észlelhető-e bármilyen színvonal-
csökkenés a matematikusoknál?

Ilyen szempontból szerencsés 
vagyok, mert matematikus szak-
irányosokat tanítok, és általában 
a legjobbakkal kerülök kapcsolat-

ba, és abban a körben nem igazán 
lehet szignifikáns eltérést érzé-
kelni. Egyik évben kicsit jobb tár-
saság jön össze, máskor kevésbé. 
De tisztában vagyok vele, hogy az 
én tapasztalatom kivételes, mert 
a tanárszakon például nagymér-
tékben befolyásolja a színvonalat a 
megnövekedett hallgatói létszám és 
a bolognai típusú képzés. Viszont 
nem lenne korrekt a kollégáimmal 
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szemben, ha panaszkodnék, mert 
szerencsés módon kevésbé érzem a 
színvonalcsökkenés hatását. Emel-
lett a hallgatók között olyan hírek 
is terjednek, hogy általában nehéz 
órákat tartok, ezért jól megfontol-
ják, felvegyék-e a kurzusaimat. 
Az igaz, hogy szeretek viszonylag 
nagy anyagmennyiséget átvenni 
egy-egy órán.

Cseke László



2009-es kari TDK-konferenciák az ELTE TTK-n
Az előadások nyito�ak, minden érdeklődőt szerete�el várnak a szervezők!

További aktuális információk: h�p://ludens.elte.hu/~tdkinfo/tdt

konferencia időpontja konferencia helyszíne

Csillagász TDK December 2. 13:00 Északi Épület Planetárium

Fizika TDK December 5. 9:00 Jedlik-terem és Marx-terem É 0.89 

Geofizikus TDK December 3. 16:00 Egyed László terem Déli Ép. 7.206

Geológus TDK December 15. 9:00 Mauritz Béla-terem Déli Ép. 00-524

Kémia TDK December 5. 8:00 Kémia épület 065 terem

Környeze�udományi TDK December 14. 9:00 Mauritz Béla-terem Déli Ép. 00-524

Meteorológus TDK December 11. 10:00 – 17:00 Kari Tanácsterem Északi Ép. 7. em.

Matematikus TDK December 4. 15:30 Déli Tömb I. 817

Tantárgypedagógia TDK December 16. 10:00 Déli Tömb VII. 110

Térképész TDK December 10. 10:00 Északi Tömb 7.55

Mikulásos túraklub
Gyere ezévben is velünk egy jó kis beszélgetésre Szent 

Miklós Püspök ünnepe alkalmából! Hozz magaddal egy 

néhány száz forint értékű, ötletes kis ajándékcsomagot, amelyet 

majd elcserélgetünk! Szó eshet túráról, kultúráról, egyetemről, 

a nagybetűs Életről...
December 7-én 18 órától a Borpatikában a Zergék szívesen 

látnak Téged egy kis ünneplésre!

Mindenkit szerete�el várunk!

Pálszabó Krisztián chris@elte.hu +36-20-332-52-20

Állatgyógyászati termékek kutatásfej-
lesztésével és gyártásával foglalkozó 

Megbízónk budapesti egységébe, amely 
a vakcina gyártás központja, keresünk 

munkatársat az alábbi pozícióba: Bakte-
riológiai Termelési Csoportvezető.

További részletek, információk: 
h�p://�khok.elte.hu/node/711



Az Eötvös József Collegium 2009-ben első alkalommal szervezi meg a Nobel-díjas estéket a TTK épületében. Ennek az 
előadás-sorozatnak a keretében kerülnek bemutatásra az idén fizikai, kémiai, orvosi és irodalmi Nobel-díjjal kitüntete�
írónő és kutatók, illetve munkásságuk.

A hátralévő előadások:

December 3. 18.00: Vértessy Beáta a kémiai Nobel-díjról (ELTE TTK, Északi tömb, 0.81 Ortvay terem)

December 9. 19.00: Balogh F. András az irodalmi Nobel-díjról (Eötvös József Collegium, Nagyklub)



 39. félévfolyam 12. szám 39. félévfolyam 12. szám
2009. december 2. 
 39. félévfolyam 12. szám
2009. december 2. 
 39. félévfolyam 12. szám

Tudós-ítás & Itt jártunkTudós-ítás & Itt jártunk

 12 
Tudós-ítás & Itt jártunkTudós-ítás & Itt jártunkTudós-ítás & Itt jártunkTudós-ítás & Itt jártunk

Egyszer volt... az élet
Dr. Kun Ádám előadása

Az élet keletkezése a mai napig megfejthetetlen rejtély a tudo-
mány számára. Ha sikerülne találni egy lehetséges utat, akkor sem 
biztos, hogy pontosan ugyanazt járta be az élet. A Darwin-emlék-
év záró előadásán az egyik elképzelésről, az RNS-világból eredő 
életről tarto� előadást Dr. Kun Ádám biológus-vegyész.

Az élet kialakulásához szük-
ség  van  in formác ió t  hordozó 
örökítőanyagra, katalizátorra és 
egy felületre, amelyen a molekulák 
reakcióba léphetnek. Az úgyneveze� 
prebiotikus szintézis feltételezi, hogy 
ezek az anyagok elérhetők voltak a 
Földön, és a szintézis útja elképzelhe-
tő prebiotikus körülmények közö�. A 
jelenlegi élethez szükséges monome-
rek az aminosavak, nukleotidok és 
zsírsavak, amelyek fehérjékké, nuk-
leinsavakká és membránokká állnak 
össze.

Az 1953-as Miller-Urey kísérlet 
bebizonyíto�a, hogy különféle gázok 
elegyében, elektromos kisülés hatá-
sára a legtöbb aminosav (pl. glicin, 
szarkozin, alanin) előállítható. Azon-
ban az őslégkör összetétele koránt-
sem volt ilyen előnyös, oxigén bizto-
san nem, metán és ammónia pedig 
valószínűleg nem volt. Ilyen körül-

mények közö� az aminosavak kép-
telenek voltak fehérjékké összeállni, 
ami elengedhetetlen az élet kialaku-
lásához. A nukleotidok és a zsírsavak 
keletkezése sem tisztázo�.

Ha azonban feltételezhetjük, hogy 
léteztek az Ősföldön nukleotidok és 
zsírsavak, akkor egy fontos kérdés, a 
fehérjeszintézis megkerülhető. A mai, 
DNS-alapú életformákban az infor-
máció a DNS-ben tárolódik, a kata-
lizátor szerepét pedig az aminosa-
vakból felépülő fehérjék látják el. Ha 
azt is feltételezhetjük, hogy először 
RNS-alapú életformák jö�ek létre, 
akkor egy fontos probléma, a fehér-
jeszintézis megkerülhető. Ugyanis az 
RNS önmagát replikálva nem csak 
információhordozóként, hanem kata-
lizátorként is működik.

Az RNS-világ létére számos 
bizonyíték utal, talán a legfonto-
sabb a természetes RNS-enzimek 

(ribozimok) és a koenzimekben 
(NADP, ATP) megtalálható fontos 
purin bázis, az adenin megléte. Az 
elmélet melle� érvelők gyakran fel-
hozzák, hogy transzláció során a 
DNS-től a fehérjéig tartó úton ma 
is mRNS és tRNS végzi az informá-
ciószállítást és -kódolást, illetve a 
peptidil-transzfert is ribozimok vég-
zik.

A legfontosabb bizonyítékot 
azonban még nem sikerült felmutat-
ni. Egy RNS-alapú világban is szük-
ség van olyan molekulára, amely az 
RNS-t replikálni képes. Jelenleg ilyet 
még nem sikerült mesterségesen 
előállítani, az eddigi legígéretesebb 
Bartel I ligáz 20 nukleotid templát 
alapú hozzáadását képes katalizálni 
(azaz önmaga egytizedét), csupán 
96,7%-os pontossággal. Bár az elmé-
letben számos lyuk tátong, a kutatá-
sok sikerét jelzi, hogy a riboszómák 
vizsgálatáért idén megoszto� kémi-
ai Nobel-díjat kapo� Venkatraman 
Ramakrishnan, Thomas Steitz és 
Ada Yonath.

Az előadás végén hosszas vita 
bontakozo� ki az elmélet hiányos-
ságairól és feltételezéseiről. Dr. Kun 
Ádám szerint az elkövetkező évek-
ben ezeket a lyukakat be tudják töm-
ni, és egyszer a miénk lehet az élet 
kialakulásának tudása.

Gans

Borospincés 
Zergezemplén

Étvágygerjesztően körberakott 
sajt, zöldségek, igazi házi szalon-
na…

Finom lesz a jó kis Tokaji mel-
lé! Szinte már mindenki érzi szá-
jában a szőlőnektár ízét, amikor 

jön a meghökkentő meglepetés: 
Nemrég ruhát cibáló gallyak közt 
küzdöttünk felfelé toronyiránt a 
meredeken, ezt a vonathoz tartó 
erőltetett menet követte, s máris 
házipálesszel tölti poharunkat a 
pincemester?! Természetesen ezt 
rengeteg különleges  borocska 
követte, mégsem kellett senkit 
háton hazacipelni. Mivel ez már 
második pincelátogatásunk volt a 
túránk alatt, zárónapunkon a bor-
vidéknek csak gyönyörű termé-
szeti adottságait élveztük, az ősz 
színeit, miközben néhány műhód 
segítségével felkapaszkodtunk a 
monumentális rózsafüzérhez, ame-
lyet a közeli hegy keresztje emelt a 
magasba.

L e g k ö z e l e b b  Te  i s  t a r t s 
velünk!

Pálszabó Krisztián
chris@elte.hu
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 13  Szomorú idényzáró
Elszenvedte második vereségét az ELTE SE

Ismerős arcokat köszönthete� a budaörsi Herman O�ó Álta-
lános Iskola portása november 23-án, hétfőn este. Az ELTE SE 
tavaly ebben a csarnokban vívta hazai mérkőzéseit, szeptember 
óta viszont a BEAC a csapat o�hona.

ELTE SE - Dunatakarék ETO FC 
U21 mérkőzést rendeztek a másod-
osztályú futsalbajnokság Nyugati 
csoportjában. A vendégek kérésére 
a meccset korábbi időpontra te�ék 
(20:20), ekkor azonban a BEAC-csar-
nok foglalt, így csapatunk az edzések 
helyszínére exportálta a találkozót.

Húsz perccel a kezdés elő� még 
ping-pongosok és dzsúdósok tucatjai 
ütö�ek és harcoltak a csarnokban, 
nem úgy tűnt, hogy i� nemsokára 
focizni fognak. A kezdésre viszont 
tökéletes körülmények várták a csa-
patokat.

A vendégek egyenmelegítőben, 
egységes edzői irányítás ala� végez-
ték a bemelegítést. Látszo�, profi 
körülmények várják a futsalozókat 
Győrben, még a 21 éven aluli keret-
ben is. A mieinknél Tollas Gábor saj-
nos combizom-húzódása mia� csak a 
lelátón foglalhato� helyet, így a kez-
dőcsapatba egy újonc, Béres István 
került be. Az egyetemisták két sorral 
álltak fel a mérkőzésre.

A Győr ugyan csak a harmadik 
helyet fogalta el a tabellán a meccs 
elő�, három győzelmükkel viszont 
kellő önbizalommal léphe�ek pályá-
ra. Az ELTE gólaránnyal az arany-
érmes pozícióból vághato� neki a 
találkozónak, de a Balatonfüred AC 
Villám elleni győzelmét semmilyen 
veszély nem fenyege�e, így minden-
képpen nyernünk kelle� az első hely 
megtartásához.

Hatalmas irammal indult a 
meccs. Tóth Károly, a hazaiak mes-
tere már az öltözőben jelezte, fia-
tal, rendkívül hajtós csapat lesz 
az ellenfél. A jóslat tökéletesnek 
bizonyult. Mindkét gárda győze-
lemre játszo�, így a nézők remekül 
szórakozha�ak. A kapuk a kezdő 
sípszótól fogva felváltva forogtak 
veszélyben, de a tudatosabb játékot 

az ELTE játszo�a. Az ETO egyértel-
műen a kontrákra rendezkede� be, 
ehhez viszont szüksége volt kapusa 
fantasztikus védéseire. A hatodik 
perc tájékán, egy gyors ellentáma-
dás végén sajnos a vendégek jutot-
tak vezetéshez. Egyetemistáink 
valamilyen oknál fogva nem talál-
ták a fogást az ellenfélen, ha pedig 
ziccerbe kerültek (Eőri Jani legalább 
háromszor állt szemtől szemben a 

kapussal) a zöld-fehérek hálóőre 
véde� magabiztosan.

Karcsi gyorsan ki is kérte idejét, 
és rendet rako� a fejekben. Ami pedig 
nem ment akcióból, az bejö� állíto� 
labdából. Egy gyönyörűen kivitele-
ze� szabadrúgáskombináció végén, 
Monspart Laci passzából Siklós Özséb 
talált be (1-1). A szünetben a hazai 
mester nyugodtabb játékot kért játé-
kosaitól, és gratulált a nagyszerű gól-
hoz (ez volt az első találatunk, amely 
állíto� labdás-variációból születe�).

A második játékrészt hasonló 
elánnal kezdték a csapatok. A Győr 
sajnos újfent hamar vezetéshez juto�, 
sőt néhány percen belül Vörös Laci-
nak harmadjára is maga mögé kelle� 
nyúlnia (1-3). A játékot továbbra is 
az ELTE játszo�a, a vendégek ekkor 
már meg sem próbálták tartani a lab-
dát. Érdekes volt látni, hogy kapu-
suk, ahogy megkaparinto�a a lab-

dát, azonnal az oldalvonalon kívülre, 
vagy a csarnok plafonjára bombázta 
a zsugát...

Ahogy múlt az idő, úgy le� egy-
re idegesebb az ELTE SE, ugyanis az 
ellenfél semmivel sem te� többet a 
győzelemért, mint a hazai gárda, még-
is nála volt az előny. Siklós Özsi góljá-
val még sikerült visszakapaszkodni 
egy gólra, Vörös Laci azonban ezú�al 
nem véde� ihlete� formában. Szegény 
kapusunknak tíz lövésből négy gólt 
lő� az ETO, így pedig nehéz meccset 
nyerni.

Csapatunk ezen a meccsen hihe-
tetlenül sok helyzetet dolgozo� ki, 
viszont ezeket sorra ki is hagyta. A 
végén nem maradt más hátra, mint 
gratulálni a hősies védekezésen és 
remek kontrajátékon kívül semmit 
sem mutató ellenfélnek. Sajnos ma 
ennyi is elég volt a győzelemhez.

ELTE SE - Dunatakarék ETO FC 
U21: 3-6!

Az ellenfél edzője (aki egyben 
egy győri középiskola tornatanára 
is) hatalmas örömmel nyugtázta a 
győzelmet, és rendkívül sportszerű-
en nyilatkozo�. Tóth Karcsi szerint 
„nem a vb-t veszíte�ük el”, de nagy 
kár ezért a vereségért. Ezek után nem 
marad más hátra, mint a tavaszi visz-
szavágókon nyerni Győrben, és meg-
verni a Balatonfüredet hazai pályán.

A másodosztály bajnoki küz-
delmeinek első köre ezzel véget ért, 
folytatás tavasszal. December 2-án 
viszont óriási mérkőzéssel búcsú-
zik az óévtől csapatunk: Budaörsön 
fogadjuk kupameccsen az első osztály 
negyedik helyén álló Colorspectrum 
Aramist! Az ELTE SE ezú�al is szá-
mít a hazai pályát teremtő szurkolók 
biztatására!

Hajrá, ELTE!
Gabay Balázs
ELTE Online
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Fotoszintetizáljunk üzemanyagot!
Jobbak leszünk, mint a növények

Legalábbis ebben reménykednek a kaliforniai Sandia kutató-
laboratórium mérnökei, közülük is leginkább Rich Diver, aki egy 
olyan szerkentyűt ötlö� ki, amely napenergia segítségével oxigént 
képes elvonni vízből és széndioxidból, eképpen hidrogént és szén-
monoxidot állítva elő, amelyek keveréke szintetikus üzemanyag.

Egészen pontosan úgyneve-
zett szingáz, vagyis szintézis gáz, 
amely kifejezés olyan gázkeveréket 
jelöl, ami legnagyobbrészt az előbb 
említett két szénhidrogén válto-
zó arányú elegyéből épül fel. Ez a 
gáz több kémiai folyamat köztes 
fázisa lehet, sokféle anyag előállít-
ható belőle, pl. dízel, petróleum és 
különböző alternatív üzemanyag-
ok, ám „nyersen” is elégethető, 
tehát alkalmazható üzemanyag-
ként. Energiatartalma nagyjából 
fele a földgázénak, ám előállítá-
sának fent vázolt módja rendkívül 
környezetbarát.

Ez remek dolog,  csakhogy 
manapság még nem így állítják elő, 
hanem különböző ehelyütt nem 
részletezendő egyéb kémiai eljá-
rások útján, amelyek már kevés-
bé jelképezik a környezettudatos 
szemléletmódot. A derék Diver úr 
találmánya ezen segíthet, remek 
alternatív energiaforrást kínálva, 
hiszen vízből és a fosszilis ener-
giahordozók égése során a légkör-
be került széndioxidból állít elő 
üzemanyagot a Nap segítségével, 
mintegy visszaforgatva a kibocsá-
tott káros anyag egy részét.

Hősünknek azonban eredetileg 
nem ez volt a szándéka, ő pusz-
tán a hidrogénre pályázott, azt 
kutatta, hogy miképp válthatná ki 

a rendkívül kis hatásfokú és kör-
nyezetszennyező elektrolízist az 
ipari hidrogéngyártás folyamatá-
ból, valóban környezetbaráttá téve 
így az üzemanyagcellás megoldá-
sokat.

Az általa épített gép lénye-
ge egy olyan, vasoxidban gazdag 
kompozit anyag, ami hő hatására 
oxigénmolekulákat ad le, lehűlvén 
pedig felveszi azokat, amely reak-
ció olyannyira végbe akar menni, 
hogy képes molekuláris kötésekből 
is elvonni az oxigénatomokat. Ilyen 
anyagból készült tárcsákat épített 
gépe közepébe, melynek koncent-
rált napenergiával fűtött, kb. 1500 
Celsius fokra felmelegített oldalán 
az anyag leadja az oxigénatomo-
kat, majd a tárcsák elforognak, és a 
másik hűtött oldalon újra oxigénre 
vágynak. Ide vezetik be a vízpárát, 
amelyből az eszköz oxigént von el, 
így a kivezető nyíláson már hid-
rogén távozik, ami máris felhasz-
nálható.

A nagy fejlesztések alatt viszont 
rájöttek, hogy az eljárás szén-dio-
xiddal is működik, innen jött az 
ötlet,  hogy termeljenek inkább 
szingázt a készülék segítségével, 
mindeközben tisztítva a levegőt. 
Ennek érdekében úgy tervezik, 
hogy koncentrált szén-dioxid for-
rások, pl. gyárak, erőművek stb. 
közelében helyeznek majd el ilyen 
gépeket.

Ez azonban nem holnap lesz, 
ugyanis egyelőre egyetlen kézzel 
épített, a „Napfényből üzemanya-
got” névre keresztelt rendszert 
alkalmazó működő prototípus léte-
zik, az előbb leírt, CR5-nek, vagyis 
Counter-Rotating-Ring Receiver 
Reactor Recuperator-nek(ugye, 
milyen elmés?) elnevezett masi-
na.  Ez remekül  demonstrál ta , 

hogy a technológia működik, ám 
még korántsem piacképes, mivel 
igen kis hatékonyságú. Ez annyira 
nem is meglepő, hiszen a termé-
szetben sincs másképp. A kutatók 
a nyilvánvaló párhuzam miatt a 
fotoszintézishez hasonlítják mód-
szerüket, ami szintén nem túl haté-
kony, elméleti maximuma 5%, ám 
a természetben általában csak 1% 
környékén dübörög.

Diver és társai szerint még 
tizenöt év kutatás-fejlesztéssel 
sikerülhet akár 10%-os hatékony-
ságot is elérni, ami még mindig 
nem tűnik soknak, de legalább 
a béna növényeket lenyomjuk. 
Ennek érdekében keresik az újabb 
tárcsa-alapanyagokat, amelyeknek 
alacsonyabb hőmérséklet is elegen-
dő az oxigén leadásához, egyelőre 
pár apró százalékocska a rövidtávú 
céljuk.

Ha azonban sikerül tökélete-
síteni a módszert, az nagy előrelé-
pés lehet a környezetbarát energia 
terén, hiszen még ha továbbra is 
fosszilis energiahordozókra kell 
majd támaszkodnunk, a keletkező 
szennyezés egy részét visszafor-
gathatjuk, és újra felhasználhatjuk. 
Emellett persze a rendszer remekül 
alkalmazható az eredeti tervek sze-
rint is, vagyis a hidrogén termelés 
környezetbaráttá és gazdaságos-
sá tételére, ami már valóban tiszta 
energiát jelentene, ennek elérésé-
re több fejlett országban rengeteg 
kutatás irányul,  támogatásban 
nincs hiány.

Diverék minden évben elő sze-
retnének állni egy hatékonyabb, 
emellett olcsóbb prototípussal, míg 
végül megszülethet a piacképes 
megoldás, amely majd forradal-
masítja az energiaipart.

Áron
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 15  SIT’N EAT
Krumpli héjában

Hamarosan i� az advent, ideje karácsonyi ajándékok után néz-
ni. Sokak szerint a legkényelmesebb megoldás bevetni magunkat 
egy bevásárlóközpont sűrűjébe, hiszen o� minden kapható, mi 
szem-szájnak ingere. Nem feltétlen gasztronómiai értelemben. De 
valamit enni kell. A Westendben is. Csak ha muszáj.

Persze választha�am volna a nagy 
klasszikusokat is, de meguntam a Meki 
és a Burger King egyenízű ételeit, meg 
aztán a Főzelékfaló sem a régi már, így 
gondoltam teszek egy próbát a nemré-
giben nyílt Sit’n eat-tel is. Nem győztek 
meg. Pedig az ételkínáló üveglapjain át 
még minden olyan ínycsiklandozónak 
tűnt.

A pultról hatalmas rajzolt krump-
li vigyorog rám, hamar ki is derül, mi 
a hely specialitása: héjában sült bur-
gonya izgalmasnak tűnő feltétekkel. 
Valami dereng a régmúlt békeidőkből, 
a Wendy’s-ben árultak ilyesmit, akko-
riban mindenki imádta. Egészen jónak 
ígérkezik, a krumplik o� sülnek a direkt 
nekik fenntarto� kemencében. Frissek, 
melegek. Az egyébként nagyon kedves 
pincérlány elkészítés közben magyaráz-
za, hogy is működik a dolog. Közben 
figyelem, mit csinál. Fogja a hatalmas 
krumplit, félbevágja és egy villával ösz-

szetöri a belsejét. Eddig jó. Reszelt sajtot 
és kis kanál margarint kever hozzá. Én 
mondjuk inkább a vaj híve vagyok, nem 
érdekel mit tesz a vonalaimmal, de oké, 
legyen. Innentől kezdve romlik a hely-
zet. Miután végrehajto�a a kb. 5 percig 
tartó összekeveréses műveletet, elkezdi 
melegíteni a krumpli tetejére szórandó 
csirkehúst. Újabb 3 perc, ami csak arra jó, 
hogy közben jól kihűljön a burgonyám. 
Logisztikából elégtelen. Végre a hús is 
rajta van, most választhatok, mi mindent 
kérek még rá. Lehet például kukorica, 
olajbogyó, joghurtos padlizsánsaláta. Én 
tzatzikit választok. A kreáció 790 Ft-ért 
bekebelezhető, plusz egy százasért már 3 
deci üdítő is jár hozzá. Egyébként finom, 
csak hideg.

Az igazi csalódás a 1090 Ft-os 
méregdrága saláta. Pedig azt hinné az 
ember, ezt egyszerűen nem lehet elronta-
ni, nekik mégis sikerül. Végül is csak egy-
másra kell tenni a rukkolát, a mozarellát 

és a koktélparadicsomot. Kár, hogy a 
mozarellájuknak erősen polietilén íze 
van. Balzsamecetet is   kérhetnék rá, de 
inkább az olívaolaj melle� döntök, ami 
nagy hiba, mert ez inkább állo� víz, mint 
olíva.

Ezer forint ala� lehet viszont hozzá-
jutni a tortilla menühöz is, amiben frissek 
a zöldségek, egészen jó a hús, felüdülés 
ez a korábbi tapasztalatok után. Ugyan-
ennyi pénzből 4 darab ránto� rákollót is 
ehetünk, utóbbi inkább az ínyenceknek, 
mint az éheseknek megoldás. Választha-
tunk meggylevest, hortobágyi palacsin-
tát vagy libacombot párolt káposztával. 
A sült csirkemell egyébként egész ízletes, 
és még csak nem is száraz.

Érződik, hogy egyelőre nincsenek a 
helyzet magaslatán. Persze lehet, hogy 
karácsonyig belejönnek. Vagy nem. 
Mindenesetre ennyi pénzért e�em már 
jobbat is.

Zsu

F�
��

: Z
��

Kalakukko, pirog
December 6-án jön a Mikulás, aki 

ugyebár Finnországban lakik, s az 
ország éppen ezen a napon ünnepli 
függetlenségét, így utunk vezessen 
most a messzi északon élő rokonaink 
konyhájába. A finn történelemben 
gyakran előfordultak nagy éhínségek, 
azóta is a rozs, sózo� hal, savanyíto� 
tej, burgonya a főbb alapanyagok, de 
étkezésük sokat gazdagodo�: főként 
az orosz és – svéd közvetítéssel – a fran-
cia gasztronómia volt rá hatással. Az 
elmúlt évtizedekben egyre inkább elő-
térbe került náluk az egészséges táp-
lálkozás: az állati zsiradékok kiváltása, 
zöldségek, gyümölcsök – különösen 
bogyók – fogyasztása.

A Kalakukko szó szerint halkakast 
jelent – a Picasso (magyarul Picasso kaland-
jai) című filmben ez a sajnálatos félre-

fordítás szerepel –, valójában cipóban 
sült hal vagy halas batyu. 50 dkg lisztet – 
rozs- és búzaliszt fele-fele arányban – 3 dl 
vízzel, 2 evőkanál olajjal és 2 kávéskanál 
sóval összegyúrunk, és 30-40 cm szélesre, 
ovális alakúra nyújtjuk. Középen legyen 
kicsit vastagabb, mint a széleken. 1,5 kg 
apró halat szeletekre vágva a kinyújto� 
tészta közepére teszünk, rászórunk 1 
evőkanál rizst, megsózzuk, majd 15 dkg 
szeletekre vágo� sertéslapocka követke-
zik. A tészta széleit kissé megvizezzük, 
majd ráhajtogatjuk a töltelékre, a széleket 
összenyomkodjuk, hogy egyenletes felü-
lete legyen. A cipót sütőzacskóba tesz-
szük, és középmeleg sütőben mintegy 
két óra ala� megsütjük. Kínáljuk mele-
gen, olvaszto� vajjal leöntve, tejjel vagy 
alud�ejjel.

A Pirog egyfajta péksütemény, amely 
Oroszországból került a kelet-európai 
és finn ételek közé, rengeteg változata 
létezik: édesen és sósan, sokféle töltelék-

kel, különböző méretekben a falatnyitól 
az arasznyi átmérőig, sütőben vagy bő 
zsiradékban sütve; omlós, kelt, vajas eset-
leg túrós tésztából készül. Lehet előétel, 
alkoholos italok kísérője vagy desszert is. 
Lássuk, hogy készül a körtés-rokfortos 
pirog! 10 dkg vajat 12 dkg lisz�el ösz-
szemorzsolunk, majd 2 evőkanál vízzel 
összegyúrjuk. 20 cm átmérőjű, kivajazo� 
tűzálló tálba nyomkodjuk úgy, hogy ujj-
nyi peremet hagyunk neki. Ne felejtsük 
el munka közben néha meglisztezni a 
kezünket! Forró sütő alsó rácsán 10 per-
cig sütjük. Fél kg körtét megmosunk, 
magházáról levágjuk a gyümölcshúst –
ha nem találunk frisset, használhatunk 
40 dkg befő�et is –, ujjnyi vastag koc-
kákra vágjuk, rápakoljuk a tésztára, majd 
megszórjuk 1 evőkanál finomra őrölt 
kardamommal, végül 15 dkg reszelt rok-
for�al. Forró sütőben további 10 percet 
sütjük.

tajmi
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NEO 
@ A38, dec. 5

Kedvenc bandám lent játszik ezú�al a melle�ünk fészkelő 
szénszállító-hajón, az A38-on. Tehát akinek ismerős az AIIAIIYO 
– igen így kell leírni – vagy a fületekben cseng az: „all loud drop 
one bisquit to the diskhead” esetleg a “one for the money two for 
the show”, akkor feltétlen gyertek el.

A Neo  az a zenekar,  akiket 
nem lehet besorolni – szerencsére 
– i�hon semmilyen sémába, nem 
britpop, most már nem is tipiku-
san electro, nem igazán hazai, nem 
igazán olyan zenekar, akik csak kül-
földön játszanak, és nem is olyanok 
akik nem tudnak megújulni; valami 
igazán újat és eredetit adni a közön-
ségüknek.

Picit talán mégis magyarok, mert 
valahol megtörtek – és ezt én min-
dennél jobban sajnálom. Magyarok, 
mert nem mennek ki; magyarok, 
mert nem igazán használják ki azt, 
ami bennük van. Vagy talán a töké-
letesre való határtalan törekvés az, 
ami hátráltatja Milkovics Mátyást, 
a frontembert. De lehet, hogy csak 
annyi a probléma, hogy a magyar 
közönség nem elég ahhoz, hogy 
egy ennyire különc – jó értelemben 
különc – fennmaradhasson olyan 
környezetben, amire szüksége van. 
Vagy csak az igény nincs meg a 
kultúrára, szórakoztatásra.

Kőváry Péter és Hodosi Enikő 
hívják fel figyelmünket egy interjú-
ban (h�p://www.noltv.hu/video/1857.
html) arra, hogy mi az, amiben eset-
leg változnia kéne a magyar közön-
ségnek, hogy közelebb érezhessük 
magunkat Európához.

A Neo az a zenekar, akire csak 
úgy rábukkan az ember, egy-egy 

ismerős vagy barát által, és örökre 
beleszeret. Nemrég egy gyenge 
pillanatomban hallga�am a Low-
tech-man, high-tech world című albu-
mot, amit már milliószor hallo�am 
korábban. De akkor is találtam még 
benne új mondanivalót, megnyu-
godtam, és tisztábban, szebbnek lát-
tam a körülö�em zajló világot. 

É n  i g a z á n  a  r é g i  d a l o k a t 
szeretem, ti meg valószínűleg a 
Kontroll-ból ismerős zenéket és az új 
számaikat hallgatjátok. Sőt lemerem 
fogadni, hogy egy-két számról nem 
is tudjátok, hogy “csak” egy régi 
szám feldolgozása, mint a Diskhead, 
Aiiaiiyo vagy a Japan No.1. Azt sajná-
lom, hogy ezeknek a feldolgozásait 
csak koncerteken hallhatom – ezért 
is megyek le mindig, nagyon jók 
a régi számokból készült remixek. 
Néha – a társaságban – felvetődik 
a téma: milyen lenne egy Neo Djset 
Mátyástól – az igazán nagy ajándék 
lenne az olyan törzsgyökereknek, 
mint mi.

Tehát a Neo megér egy misét, 
és egy koncertet is mindenkép-
pen. Találkozunk tehát az A38-on, 
december 5-én. A beugró: 1200 HUF, 
koncertkezdés 22 óra elő� nem vár-
ható, viszont fergeteges ereszd el a 
hajam igen. (Egyéb: www.myspace.
com/theneoworld)

Torceee

Teszt
- Elnézést, hogyha Önhöz értem 

– lehelte a férfi halkan. 
- Ugyan kérem, megesik az ilyen 

– felelte pironkodva a nő.
- De tényleg nem akartam beha-

tolni az intim zónájába! – szabadko-
zo� a férfi továbbra is.

- Nézze! Egyáltalán nem hatolt be 
az intim zónámba.

- Úgy gondolja?
- Úgy gondolom – heveskede� a 

nő. – Még csak a közelében sem járt.
- Nem kényelmetlen ez Önnek?
- Nem is tudom. Igazság szerint 

nem gondoltam, hogy így leizzadok – 
válaszolta a nő, és közben arra gondolt,
még tíz percig i� kell lennie ezzel az 
idegesítő fickóval. Ha legalább kicsit 
jobban nézne ki. Sosincs szerencséje.

- Maga is a pénzért csinálja? 
- Maga szerint csinálná ezt bárki 

ingyen?
- Nem, nem hiszem – felelte a férfi, 

és eltűnődö�, vajon mit kellene kérdez-
nie, amivel hirtelen belopná magát alkal-
mi partnere szívébe. De sajnos semmi 
frappáns nem juto� az eszébe. – Bár nem 
tudom, lehet, van köztünk valami per-
verz, én a fejemet sem tudom elfordítani.  
Ha eltudnám, nem nézném a melleit.

- Ó fogja már be, az isten szerel-
mére! – ripakodo� rá a nő. – És csukja 
be a szemét!

- Á tényleg, ez eddig eszembe sem 
juto� – azzal szorosan behunyta a sze-
meit. – Mondja, maga is szereti a tejet?

- És maga szeretné, ha képen 
törölném?

- Á, meg se tudja mozdítani a 
kezét…

- Jól van, emberek. Mindenkinek 
köszönjük. Most kinyitjuk az ajtókat, és 
egyesével, szépen, lassan, leszállhatnak 
– csa�ant fel egy megafon a közelben. A 
villamos ajtói szinte megkönnyebbülve 
sziszegtek a pneumatikus záraknak 
köszönhetően. Az embertömeg szinte 
kirobbant a szerelvényből.

- Akkor ez összesen 45 ülő, és 150 
álló utas. Vagyis a kocsiban összesen 
195-en férnek el – jegyezte fel egy 
papírra az adminisztrátor.

Társa elhúzta a száját.
- Ugyan. Lá�ad azt a három 

dagadtat? Legyen inkább kétszáz. 
Szép kerek szám.

magyar tibor
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Alkonyat – Újhold

Hazafelé menet néztem a járdára kimászo� gilisztákat. Az eső 
mia� jö�ek elő a földből, és az aszfaltra tévedve reménytelenül 
elvesztek. Vagy a járókelők tapossák szét őket, vagy majd a napon 
lassan kiszáradnak. Nem hi�em volna, hogy irigylésre méltóak. 
Pedig mégis. Ők nem lá�ák az Újholdat.

Persze az előbbi pár sor barokkos 
túlzásnak tűnhet. Valóban az is, de sajnos 
nem annyira, mint gondolnánk. A film 
élvezeti szintje vetekszik egy jól irányzo� 
tökönrúgáséval. Igen-igen, ez is túlzás, 
de megfelelően szemlélteti egy húsz év 
fele�i hímnemű Homo sapiens filmnézés 
ala�i érzéseit. Az Alkonyat sorozat célkö-
zönségét nem a serdülőkoron túlese� Y 
kromoszómás egyedek alkotják. Ez a mű 
a tiniknek készült. Minden egyes kép-

kockája arra le� kitalálva, hogy bugyit 
nedvesítsen, és csivitelő visongást vált-
son ki az i�onti torkokból.

Kívül esem a célcsoporton, így az 
első rész után csak mazochista pillanata-
imban merült fel bennem, hogy megné-
zem a folytatást is. Ez azonban, hallva a 
film amerikai rekorddöntögetését, meg 
a rajongást, ami körülveszi, kötelező fel-
adat le�. Félve mentem be a moziba, és 
azt kell mondanom, kellemesen csalód-
tam. No persze ez olyasfajta volt, mint 
mikor lábközé céloznak, és csak bokán 
találnak. Mégis, határozo�an „élvezhe-
tőbb” volt az előző résznél. I� már volt 
némi cselekmény is, kicsit kuszálódtak 
a szálak, egyáltalán, történt valami, és 
bónuszként pár sor Shakespeare-től is 
elhangzo�. Bella – a főhősnő – hatal-
mas szenvedésnek van kitéve, szerel-
me – Edward – nem akarja vámpírrá 
változtatni, ráadásul el is hagyja, hogy 
megvédje őt. Jacobról, az indián srácról 

– aki fülig szerelmes a lányba, de akit az 
csak szédít, hogy legyen melle�e valaki, 
aki eltereli figyelmét összetört szívéről 
– kiderül, hogy vérfarkas, a vérszívók 
esküdt ellensége.

Továbbra is jellemzőek a hosz-
szan kitarto� révedező pillanatok, és 
a majdnem csókjelenetek, amikor a 
szereplők vágyakozóra sminkelt ajkai 
majdnem egymásra találnak. Új elem 
viszont a néhány meztelen felsőtestű 
kigyúrt szépfiú, akik egy speciális láz 
mia� kénytelenek levetni a felsőjüket, és 
elviselni, hogy a mozizó tinik sikongva 
nézzék az izmaikon végiggördülő eső-
cseppeket. 

hlk

THE TWILIGHT SAGA: NEW MOON 
(����., amerikai fantasy, ��� perc).
Rendező: Chris Weitz.
Szereplők: Kristen Stewart (Bella Swan), 
Robert Pa�inson (Edward Cullen), Taylor 
Lautner (Jacob Black).

Holdhercegnő
Az Újhold borzalmai után kis-

sé elgyötörten ültem be az újabb 
holdas filmre. Csupó Gábor, a Híd 
Terabithia földjére alkotójának újabb 
fantasyje megfelelő gyógyírnek 
tűnt.

Egy kislány, valamikor a múlt 
században, apja halála után – immár 
teljes árvaságra jutva – nevelőnőjé-
vel együtt nagybátyja vidéki bir-
tokára kerül. Egyetlen örökségét, 
egy régi könyvet, már érkezésekor 
elveszik tőle, így azt a későbbi-
ekben csak titokban olvashatja. A 
málladozó kastélyban és környé-
kén furcsábbnál furcsább dolgok 
történnek (de ez érdekes mód nem 
lepi meg túlzottan főhősünket). A 
könyvbéli mese és a valóság szálai 
lassan összeérnek, amikor a leány-

zó összefut a főhősnővel. Ez volt az 
a pillanat, amikor a mozi munka-
társa bejött a terembe, és közölte, 
hogy bombariadó van. 

Természetesen egy héten belül 
jelentkezve kaphatok új jegyet, de 
azért mégiscsak bosszantó a dolog. 
Volt olyan, aki épp ezt a filmet 
nem tudta végignézni bombaria-
dó miatt egy másik helyen sem, 
talán harmadszorra szerencséje 
lesz. Öröm az ürömben, hogy így 
legalább több ismerettel felvértez-
ve újragondolhatja az ember, való-
ban végig akarja-e nézni a filmet. 
Én még nem döntöttem el, ismét 
neki futok-e a Holdhercegnőnek. A 
képek ugyan szépek, a hangulata 
nagyon kellemes, de – és ez nem a 
film hibája – elszoktam már az eny-
nyire lassan csordogáló elbeszélés-
től. Az, hogy a feléig nem történik 
semmi jelentős, valahogy elveszi a 

kedvet a másik fél megtekintésé-
től. Kicsit ugyan érdekel, mi lesz 
a vége, de azért nem őrülök bele 
a várakozásba. Valószínűleg majd 
győz a jó, Holdfölde megmenekül a 
létét fenyegető borzalmas kataszt-
rófától, és mindenki boldogan él, 
amíg meg nem hal. Az eddig látot-
tak alapján a dolog mikéntje nem 
izgat túlságosan. Lehet, hogy ha 
már belekezdtem, egyszer majd 
végignézem, csak az első feléhez 
nincs újra kedvem – talán késni 
fogok.

hlk

THE SECRET OF MOONACRE (����., 
magyar-angol-francia fantasy, ��� perc).
Rendező: Csupó Gábor.
Szereplők: Dakota Blue Richards (Maria 
Merryweather) ,  Natascha McElhone 
(Loveday), Tim Curry (Coeur De Noir), 
Juliet Stevenson (Miss Heliotrope).
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Sudoku
Halihó!
Mint azt láthatjátok egy kicsit jobbra a szövegtől, ezen 

a héten néhány Sudokut kaptok tőlem. A szabályai igen 
egyszerűek, de mivel már annyiszor (számszerint 2x) 
leírtam őket nektek, így most nem fogom megtenni, ha 
esetleg mégsem tudnátok ezeket, akkor kérlek bennete-
ket, hogy forduljatok csoporttársaitokhoz, barátaitokhoz, 
vagy kérdezzétek meg szüleiteket, egyéb ismerőseiteket. 

Ezek után már csak meg kell fejteni a feladványokat, 
és a szürkézett mezőkbe eső számokat (a, b, c, d, e, f, g, h) 
beküldeni a nyuz.kulszin@gmail.com mail címre, a megje-
lenést követő héten szerdán 12 óráig, és ha szerencsések 
vagytok, akkor csokit is nyerhettek.

Két héttel ezelőtti rejtvényünk igen szép megfejtése:
A barionok: olyan hadronok, amelyek fermionok. (Ezt talán 
nem mindenki érti, de akit érdekel, az járjon utána.)

A nyertesek pedig, akik átvehetik a csokijukat az 
Északi Haliban: Bartakovics Edina, Ivancsó Veronika, 
Riesenberger Mónika.

Alma

9 8 2

7 3 6 2 4

8 1 9 6

6 4 1 7

8 1 a 9 6

5 9 3 8

2 7 4 8

b 4 8 9 6 2

5 1 9

3 2 4

9 5 8 6

5 4 2

c 2 7 4 6 9

5

8 6 9 1 2 4

3 4 1

1 5 4 2

4 1 9 d

4 9 1 7

9 7 4 e 2

8 3 9 6

7 2 3

9 8 5

9 4 6

7 5 2 8

1 f 9 7 5

3 9 4 2

9 4 1 2

6 g 3 8

4 1 5 9

1 6

3 8 7 6 1

4 3

7 5 2 3

3 6 h 2

2 1
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