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Siker-teljesítmény

További helyezések:
5. BEKK 2
6. József Attila Kollégium
7. Káldor Miklós Kollégium
8. Bolyai János Kollégium
9. Kisfaludy Károly Kollégium
10. Pannónia Kollégium

Siker az olimpiatörténeti vetélkedőn

Második alkalommal végzett első
helyen kollégiumunk csapata az
olimpiatörténeti vetélkedőn. Nagy
örömünkre a Magyar Olimpiai Bizottság
honlapján is megjelent az eseményről
egy cikk. Körmendi Virág csapattag is
megfogalmazta élményeit. Mindkettőt
olvassátok szeretettel:

A cikk a MOB hivatalos honlapján jelent
meg: www.olimpia.hu
Nagy szeretettel gratulálunk győztes
csapatunk tagjainak: Körmendi
Virágnak és Imre Vandának,
valamint Zalatnai Péter felkészítő
tanárnak.

Februárban hetedik alkalommal
került megrendezésre a Káldor
Miklós Kollégiumban a középiskolai
kollégiumok
olimpiatörténeti
vetélkedőjének budapesti döntője.
Az esemény idei díszvendége Imre
Géza többszörös világbajnok, olimpia
ezüst- és bronzérmes párbajtőrvívó, a
MOB elnökségének tagja volt, a Magyar
Olimpiai Akadémiát pedig dr. Bukta
Zsuzsanna tanácstag
képviselte
a
zsűriben.

Körmendi Virág diák, győztes
csapatunk tagjának élménybeszámolója
a versenyről:
„Őszintén, mielőtt belevágtunk ebbe az
egészbe, kicsit féltem, mert a tavalyi
évben első helyezettek lettünk és úgy
éreztem, tartani kell ezt a dobogót, plusz
én elég maximalista is vagyok. Ezért
úgy gondoltam, megint a legjobbat kell
kihoznunk magunkból. Ráadásul most
csak ketten vágtunk neki ennek a
kalandnak Imre Vandával, és volt plusz
anyag, amit meg kellett még tanulni.
Azt hittem kevésbé fogok izgulni, mert
már tudtam mire számítsak az előző
évből.
Sikerült
saját
magamat
meglepnem, mert most szinte jobban
aggódtam…
Több, hozzánk hasonlóan felkészült erős
ellenfél is megmérettetett. Jó érzés volt,
mert éreztem, hogy még jobban kell így
hajtanunk, és odatennünk magunkat.
Viszont azt fontos tudni, hogy ez nem
vérre megy, hanem egy játékszerű
verseny, nem szabad elkeseredni

Minden
idők
legszorosabb
végeredménye alakult ki, csak két pont
döntött a győztes Vécsey és a második
helyezett Táncsics Kollégium között, a
harmadik helyért pedig „szétlövésre"
volt szükség, ahol végül is a BEKK első
csapata a harmadik lett, az eddigi
sokszoros
győztes
Fábry
Leánykollégium pedig a negyedik
helyre szorult.
A színvonalas versenyzés a lelkes
felkészítő tanárokat is dicséri.
A kvízmester idén is Gloviczky
Tamás a Káldor Miklós Kollégium
tanára volt.
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bármilyen helyezést is érünk el, mert
tudtam, hogy a legtöbbet hoztuk ki
magunkból.
A vége szoros volt, ráadásul a pontozást
már nem láttuk, így csak találgatni
lehetett, vajon hogy állunk. Annyit
tudtunk biztosra, hogy első vagy
második helyen végeztünk.
Legbelül én éreztem, hogy sikerült
tartani a frontot, de azért az
eredményhirdetésnél
nem
kicsit
izgultunk
Vandával.
Az
is
megnyugtatott, hogy láttam rajta ő is
elégedett a teljesítményünkkel és bármi
lesz, mi annak örülni fogunk, mert egy
élmény volt megint ott lenni.

Aztán mikor kimondták a második a
helyezettek nevét akkor fellélegeztünk
és iszonyatosan boldogok voltunk Peti
bával együtt, aki a háttérből ujjongott.
Minden évben van egy meghívott
vendég, aki most az olimpiai ezüstérmes
Imre Géza volt. Vele volt számomra a
legnagyobb élmény találkozni a verseny
során, annyira közvetlen és barátságos
volt mindenkivel. Ráadásul nagyon jó
fej, örülök neki, hogy megismerhettem
őt is és újra átélhettem ezt az egészet.”
Körmendi Virág
A csapat teljesítményét ajánlom a
Vécsey Kincsestárba: Sipos Katalin
tanárnő

Reith Gábor igazgató, Körmendi Virág és Imre Vanda (a győztes csapat), dr. Bukta
Zsuzsanna MOA tanácstag, Imre Géza többszörös világbajnok, olimpia ezüst- és
bronzérmes párbajtőrvívó
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lehet egy betegség és a gyógyulás
reménye,
lehet
egy
látszólag
megoldhatatlan lelki probléma, vagy
csak ahogy mostanában divatos
mondani, annyi, hogy valaki ki akar
lépni a komfortzónájából.

El Camino

A nyáron Hajni 779 kilométert
gyalogolt. Útitársa egy hátizsák volt.
33 nap alatt ért el Compostellába.
Hegyesi Hajnalka két évet töltött nálunk
a kollégiumban.
Az itt eltöltött idő alatt sok minden
érdekelte, szinte minden rendezvény
adta lehetőséget kihasznált, kipróbált.
De amikor elmondta nekem, hogy mire
készül, akkor azon még én is
elcsodálkoztam. El akar menni egyedül
a több száz kilométeres útra, a
spanyolországi El Caminora, más néven
a Szent Jakab útra.

Erről a 33 napról, a megélt élményeiről,
a fáradtságról, örömről, nehézségekről
és
szépségekről
tartott
nekünk
vetítettképes beszámolót.

Szent Jakab Jézus egyik apostola volt. A
keresztényüldözés során, Jeruzsálemben
Jézus halála után 10 évvel, Heródes
kivégeztette
és
nem
engedte
eltemettetni, ezért a palesztinok egy
hajóra rejtették,
így jutott el
Spanyolországba, illetve Hispániába,
ahogy a rómaiak akkoriban nevezték. A
sírja felett először kápolna, majd
katedrális épült. Róma és Jeruzsálem
mellett az egyik legnagyobb keresztény
zarándokhely. A hosszú, általában egy,
másfél
hónapig
tartó
gyalogos
zarándoklat során a cél nemcsak maga a
megérkezés, hanem az út maga,
mondhatjuk azt is, hogy egy aktív
soknapos
folyamatos
meditációs
gyakorlat. Minden elindulónak megvan
a saját indíttatása. Ez lehet kíváncsiság,
lehet egy felajánlás valamilyen célból,

Köszönjük!

Önmagát legyőző teljesítménye példa
értékű lehet. Ezért ajánlottam a Vécsey
Kincsestárba.
Sipos Katalin tanárnő
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egyértelmű csontnövekedés volt látható,
így a harcos több évvel túlélte a
támadást. Voltak a kiállításban nemek és
korok szerint rendszerezett csontok,
továbbá csontbetegségeket mutató
röntgenfelvételek, végül, de nem
utolsósorban híres emberekről készült
arcrekonstrukciók.
E
tudományos
alapokon nyugvó, megbízható eljárás
segítségével elénk tárult, hogyan is
nézhetett ki a valóságban Szent László,
III. Béla, Dobó István, Janus Pannonius,
Rotterdami Erasmus és Batthyány
Erzsébet.

Szóra bírt csontjaink

Egy kicsi, de annál lelkesebb csapattal a
Magyar
Természettudományi
Múzeumban jártunk, hogy megtekintsük
az időszaki, antropológiai témájú
kiállítását: A szóra bírt csontjainkat.
Itt bemutatásra került mindaz, ami az
embertannal
(antropológiával)
foglalkozó kutatók munkájához tartozik:
a sírfeltárástól az egyes csontok
vizsgálatán keresztül az adatok
feldolgozásáig, ill. az ezekből kinyert
eredmények értékeléséig.

A csontok megtekintése után volt időnk
megnézni a többi kiállítást is. A
Korallzátonyon néhány akváriumban
élő halfajtát láthattunk (például:
bohóchal, császárhal, lövőhal, stb.), a
kupolacsarnokban
Nagymacska
kiállítást, valamint egy természetfotó
tárlatot.

De milyen információk nyerhetők a
csontok vizsgálatával?

Megbecsülhető az elhunyt egyén
életkora, megtudható a neme, egészségi
állapota, egyes betegségei, harci
sérülések
esetén
pedig
az
is
megállapítható
(a
csontsejtek
növekedésének mértékéből), hogy a
csontot ért ütés végzetes volt-e az egyén
számára. Mindezekből kaptunk egy kis
ízelítőt a kiállításban. Láthattunk az ún.
sebészi koponyalékelés (idegen szóval
trepanáció) módszerével gyógyított
sebeket, és olyan harci sérülések
nyomait, melyek az illető személy
halálát okozták, de olyat is, ahol

A bejáratnál egy eredeti bálnacsontvázat
szemlélhettünk meg (barázdásbálna), a
lépcsőkön pedig több százmillió éves
őskövületeken haladhattunk végig (a
polipok rokonsági körébe tartozó ún.
csigás
polipokat,
latinul
ammoniteszeket).
Az
állandó
kiállításban
többek
között
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magyarországi
dinoszauruszokat,
ásványokat, egy hazai állatokat és
növényeket
bemutató
diorámát,
jégkorszaki állatokat, valamint a
védendő élőlényeket felvonultató Noé
bárkáját.

Bár az időnk rövid volt – a sokféle
kiállított tárgy gazdagságát a lányok
még tovább is elnézték volna,
szerencsére azért végig tudtuk járni a
teljes épületet, és úgy láttam, a lányok
jól érezték magukat. 

Zalatnai Éva néni

Nika Flóra, Zalatnai Éva tanárnő, Tóth Lili, Szíjártó Anna

6

Életműkoncert a Nemzetiben

Dévai Nagy Kamilla születésnapi
életműkoncertjén kollégiumunk is
képviseltette magát, hiszen a művésznő
számtalan alkalommal volt a zenei
versenyünk zsűrijének elnöke, emelve
ezzel
a
verseny
színvonalát.
Jelenlétünkkel ezt is megköszöntük
neki.
Dévai Nagy Kamillát ajánlom a Vécsey
Kincsestárba.

ezen az ünnepi estén a nemzet címere
alatt állhat.

Akit az Isten meghagyott
Életműkoncert a Nemzetiben

A második részben, volt és jelenlegi
diákjai Magyarországról, Kárpátaljáról,
Erdélyből érkezve köszöntötték zenével
és hatalmas szeretettel tanárnőjüket a
születésnapján. A Misztrál együttes,
Regélők, Osztováta, Terra Siculorum,
Szakács Ildikó a Magyar Állami
Operaház magánénekese, Csobolya
József az Állami Operaház énekkari
művésze, Báró Maszkura, Bljugyin
Sándor, Bertold Oppitz Mokusch
hegedűművész és az utánpótlás: Léhárt
Mira, Kolozsi Kitti, Gyuris Petra.

Az első részben a Művésznő emlékezett
gyermekkorára, pályája indulására, a
sikerekre, a baleset utáni újrakezdésre, a
Zenede születésére, a küzdelmekre és a
közös örömökre. A 24 éve létrehozott
iskolája, messze nem csak énekelni és
gitározni tanít, hanem olyan közösséget
épít, amely megtanít EMBER-nek lenni.

Lélekemelő pillanatoknak voltunk
részesei március 8-án a Nemzeti
Színházban Dévai Nagy Kamilla
művésznő
Életműkoncertjén.
Szeretetközösség volt jelen úgy a
nézőtéren, mint a színpadon. Szinte
kézzel fogható volt az a sugárzó szeretet,
energiaáramlás, amit mindannyian
éreztünk ezen a nem mindennapi
születésnapon. Örömünnep volt.

A
zsúfolásig
megtelt
Nemzeti
Színházban a közönség álló vastapssal
köszönte meg Kamillának ezt a
frenetikus estet és az odaadó művészi és
tanári munkáját.
A Művésznő erre az alkalomra időzítette
életregénye első részének megjelenését
is. A címe is nagyon beszédes: Akit az
Isten meghagyott. A koncert szünetében
már a kezünkben is tarthattuk az épp a
nyomdából megérkező könyvet.
Hetven év. Tehetség, siker, baleset,
újrakezdés, zenede, küzdelem, kitartás.
Ezek a fogalmak jellemzik Dévai Nagy
Kamilla
életpályáját.
Az
esten
meghatódottan mondta el, hogy bár járt
a világ számos színpadán, de itt a
Nemzeti Színház színpadán még soha,
és rengeteget jelent neki, hogy most
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Zeneművészeti Szakiskolában végezte
1975-ben
operaénekesként, Sík
Olga tanítványként. 1968. november 10én „Nyílik a Rózsa” címmel a Magyar
Televízió népdalvetélkedőjén láthatta
először a közönség. 1969. december 25én a „Röpülj Páva” népdalvetélkedőn
már a nyertesek között végezett. 1970–
1973 között a Rajkó Zenekar szólistája
volt. 1979-ben debütált zeneszerzőként.
Elsősorban a 20. századi magyar költők
verseihez írt dallamokat. 1983–1993
között a Honvéd Művészegyüttes
szólistája volt, 1996-ban megnyitotta
Közép-Európa első énekes-gitáros
előadóművész-képző
iskoláját,
a
Krónikás Zenedét. Dévai Nagy Kamilla
34 nyelven énekel. (Az egyetlen magyar
előadóművész, aki bekerült 1995-ben
a Guinness Rekordok Könyvébe.) 21
lemeze jelent meg.

Aki lemaradt erről a szívet melengető
estéről, bepótolhatja: találkozunk 2021.
október 16-án a Művészetek Palotájában
a Krónikás Zenede 25 éves jubileumi
koncertjén.
NÉVJEGY: Dévai Nagy Kamilla: Liszt
Ferenc-díjas
magyar
énekes,
előadóművész, tanár, érdemes művész, a
Krónikás Zenede „iskola” alapító
igazgatója.
1950-ben
született
Budapesten. Főiskolai tanulmányait a
Bartók Béla

Sipos Kata
A cikk a Szent Kereszt magazin áprilisi
számában jelent meg.

Dévai Nagy Kamilla tanítványaival a Nemzeti Színház színpadán.
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Március 15.

Az 1848-as megemlékezésre nagy
izgalommal készült Kovács Réka
tanárnő a diákokkal együtt. Berendezték
a tornatermet Pilvax kávéháznak. Bakos
Dorisz jelmezeket készített. Megvoltak
a próbák, majd váratlanul ránk tört a
„koronavírus helyzet”. Le kellett
mondani arról, hogy közös kollégiumi
estét tölthessünk a „kávéházban”. Végül
kiscsoportos foglalkozások keretében
tartotta meg a megemlékezést Réka
tanárnő, így mindenki, ha nem is
egyszerre, de élvezhette a hangulatos
termet, meghallgathatta, hogy a férfiak
mellett kik voltak azok a nők, akik
segítették az 1848-as forradalmat, és
hogyan alakult életük a szabadságharc
leverése után.

Réka tanárnő kiscsoportos foglalkozást
tart a „Pilvax-ban”.
Sipos Katalin tanárnő

A próbán: Papp Adrienn, Rozsnyói Betti, Juhász Laura,
Földesi Nikolett, Verebélyi Dominika
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Költészet napja kicsit másképp…
Úgy szeress, mint
ha jó volna,
mintha szívem
szíved volna.

II. Juhász Laura,
A Koronavírus miatt ebben az évben át
kellett alakítani a költészet-napi
programjainkat. A kedvenc verseket
idén nem lehetett a kollégium kerítésére
kiakasztani,
ezért
a
facebook
csoportunkba tettük ki.

Ady Endre: Az idegen arcok, 8 lájk

Diákok közül feltöltöttek:

Mennyi borús szem néz szemembe,
Mennyi homlok sápad rám némán,
Mennyi vádló álom és rejtély,
Mennyi nagy szomorúság néz rám.

Ha idegen arcokat nézek,
Arcom ijedten földre vágom:
Óh, Istenem, mennyi más arc van,
Mennyi más arc van a világon.

Rozsnyói Bettina, Bódi Diána, Juhász
Laura, Kügler Vanessa, Fülöp Anita,
Mátyás Alexa
Tanárok közül:

Mennyi vád terped minden arcon,
Vádja letűnt s jövő időnek,
Mint láncos rab, félve, bűnbánón,
Csak föl-fölnézve nézem őket.

Zalatnai Éva, Kövesi Györgyi, Köles
Andrea, Krichta Gabriella, Bajusz Ernő,
Kovács Réka, Novotny Mónika, Berceli
Zsuzsa, Sipos Katalin
A lájkok alapján alakult ki az első három
legkedveltebb vers. Itt olvashatóak:

Valaha minden arc magáért
Vívott egy szörnyűséges harcot
És állanak rab ellenekként
Egymással szemben most az arcok.

I. Kügler Vanessa,
József Attila: Tedd a kezed, 9 lájk

Már-már alig is emlékeznek,
Hogy egykor egymással csatáztak,
De ott ég minden ember-arcon
Látatlanul kudarc, gyalázat.
S minden arcot, idegen arcot,
Midőn elfog a titkos emlék,
Legalább egyszer földerítni,
Megragyogtatni be szeretnék.

Tedd a kezed
homlokomra,
mintha kezed
kezem volna.
Úgy őrizz, mint
ki gyilkolna,
mintha éltem
élted volna.
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II. Rozsnyói Betti saját versét tette fel
Utópia címmel, 8 lájk

II. Bajusz Ernő tanár úr,

Tollak pelyhekben szálltak az égen
Én menten, és söprögettem.
Sosem voltam kedves és megbánó.
Látszatban bűnös, ármánykodó.

Kányádi Sándor: Sóhajtás, 8 lájk
Kútnak lenni volna jó
utas-itatónak,
diófának vagy a fán
füttyentő rigónak.

Húztam magam magam után
Egymagam mentünk át az utcán.
Mosolygó maszkom takarja arcom,
(érzem, kezd már kicsit szűk lenni rám)

Rigófüttynek volna jó,
lenni bár egy hangnak,
jönni-menni volna jó
akárcsak a harmat.

Más is hord, nem szégyen
Legyen az kurva vagy gengszter,
Ügyvéd vagy egy szimpla szürke.
Önsajnáló, mogorva, netán flegma,
Stresszes, klikkes vagy egy mezei
néma.

III. Bódi Diána,
Radnóti Miklós: Tétova óda 6 lájk
Mióta készülök, hogy elmondjam neked
szerelmem rejtett csillagrendszerét;
egy képben csak talán, s csupán a
lényeget.
De nyüzsgő s áradó vagy bennem, mint
a lét,
és néha meg olyan, oly biztos és örök,
mint kőben a megkövesült csigaház.
A holdtól cirmos éj mozdul fejem fölött
s zizzenve röppenő kis álmokat vadász.
S még mindig nem tudom elmondani
neked,
mit is jelent az nékem, hogy ha
dolgozom,
óvó tekinteted érzem kezem felett.
Hasonlat mit sem ér. Felötlik s
eldobom.
És holnap az egészet újra kezdem,
mert annyit érek én, amennyit ér a szó
versemben s mert ez addig izgat engem,
míg csont marad belőlem s néhány
hajcsomó.
Fáradt vagy s én is érzem, hosszú volt a
nap, mit mondjak még? a tárgyak
összenéznek
s téged dicsérnek, zeng egy fél

Ezek vagyunk mi.
Ezek lesztek ti,
Majd ezek lesznek ők is.
Az összes gyarló, mind azok vagyunk.
Vakon sétálva a rohanó világban
Minden perccel öregebben és
bűnösebben.
Majd mindenki sepregethet.
Így járjuk mi mind az utat,
Maszkban meg tollakkal.
Egyszer tán emberi bűneink is
elfogynak,
Levetetik maszkjainkat,
S tán az ólom súlyú tollak sem hullanak
majd.
Ezek lehetünk mi,
Lehettek ti,
De lehetnek majd ők is.
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cukordarab
az asztalon és csöppje hull a méznek
s mint színarany golyó ragyog a teritőn,
s magától csendül egy üres vizespohár.
Boldog, mert véled él. S talán lesz még
időm,
hogy elmondjam milyen, mikor jöttödre
vár.
Az álom hullongó sötétje megmegérint,
elszáll, majd visszatér a homlokodra,
álmos szemed búcsúzva még felémint,
hajad kibomlik, szétterül lobogva,
s elalszol. Pillád hosszú árnya lebben.
Kezed párnámra hull, elalvó nyírfaág,
de benned alszom én is, nem vagy más
világ,
S idáig hallom én, hogy változik a sok
rejtelmes, vékony, bölcs vonal hűs
tenyeredben.

Különdíjat kapott, és nagyon köszönjük
Kovács Réka tanárnőnek, aki
bevállalta, hogy énekel és gitározik a
költészet napja tiszteletére. Nagyon
szép volt. 27 lájkot kapott.

A költészet-napi estet is áthelyeztük
az online-térbe.
Izgalmas volt, mert ilyet még nem
csináltunk.
Köszönjük
minden
résztvevőnek. A Vécsey közösségi
facebook csoportjában nézzétek meg!
Verset mondtak: Kövesi Györgyi, Köles
Andrea, Reith Gábor, Tóth Lili, Bajusz
Ernő, Kovács Réka, Sipos Katalin,
Novotny Mónika és Nika Flóra.

Novotny Mónika tanárnő
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Ballagás

Ballagás másképp…
Sosem volt még ilyen, mint az idei év
vége. Talán a háborúban. A ballagás,
mindig egy meghitt, bensőséges délután,
este szokott lenni. Tele érzelmekkel,
vidámsággal, szomorúsággal, nevetős
könnyekkel.

Gurgel Györgyi
Gyuricza Zsófi
Horoskó Dzsenifer
Horváth Lili Virág
Imre Vanda
Kocsis Viktória
Körmendi Virág
Kügler Vanessa
Marosán Fanni
Muszáj Patrícia
Nagy Lilla
Pap Adrienn
Rozsnyói Betti
Szabó Viola
Tamás Izabella
Tóth Lili
Vaszil Vanda
Vitéz Hortenzia

Idén
megpróbálunk
egymástól
elbúcsúzni az online térben, de reméljük
mihamarabb élőben
is tudnunk
találkozni Veletek. Figyeljétek majd a
Vécsey közösség facebook oldalát, és
fogadjátok
szeretettel
az
ott
elhangzottakat.
Idén elballagnak:
Bakos Eszter
Balogh Renáta
Becze Tímea
Bennárik Csilla
Fejes Henrietta
Felföldi Panna
Fóner Viktória

Visszavárunk!

Amikor még egymás mellé állhattunk…
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Élővilág

Az élővilág 10 parancsolata
Föld Napjára

6. Becsüljük és őrizzük meg a
természet hangjait
7. Ne árts az életnek, hogy minél
többet tanulhass róla.
8. Álljunk ki bátran
meggyőződéseinkért.
9. Dicsérjük és segítsük azokat,
akik az állatok és a természet
érdekében munkálkodnak.
10. Tudatosítsuk magunkban, hogy
NEM VAGYUNK EGYEDÜL,
ÉS HOGY VAN REMÉNY. 

(Jane Goodall és Marc Bekoff
"tollából")
1. Örvendjünk, hogy az állatvilág
részei vagyunk.
2. Tisztelj minden életet.
3. Alázattal nyissuk meg elménket
az állatok felé, és tanuljunk
tőlük.
4. Tanítsuk meg gyermekeinket a
természet tiszteletére és
szeretetére.
5. Legyünk bölcs gondnokai a
földi életnek

Zalatnai Éva tanárnő

Boda Brigi fotói
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Élővilág

Megismerne
alapján?

a

kutyád

az

A kísérletekben olyan családi kutyák
vettek részt, akik elvégezték a több
hónapot igénylő, a kutatócsoport által
kifejlesztett tréninget, ez ugyanis
elengedhetetlen ahhoz, hogy a kutyák
ébren is sikeresen vizsgálhatók legyenek
funkcionális MRI-vel. A kutyák arcokra
adott agyi reakcióit a kutatók két fMRIkísérletben vizsgálták. Az elsőben a
kutyáknak élőben mutatták egy ember
arcát - a fej körvonala, tehát a fülek, áll,
haj nem volt látható - és egy azonos alakú,
egyszínű
felületet,
majd
összehasonlították a két ingerre adott agyi
aktivitást. A második kísérletben
szigorúbb kontrollt alkalmaztak, az
élőben is bemutatott arcokat ugyanezen
emberekről készült fotókkal és az ezekből
alkotott összekevert mozaikos képekkel
hasonlították össze. Így biztosították,
hogy a képek színe, világossága és
komplexitása is hasonló legyen.

arcod

Magyar kutatók derítették ki a választ.
A kutyák nem képesek úgy felismerni az
arcokat, mint az emberek. A kutyák
arcfeldolgozása nem annyira kifinomult,
mint az emberé - állapította meg az ELTE
Etológia Tanszék kutatóinak legújabb
vizsgálata. Egy kutatás a kutyaagy
arcfeldolgozó
képességét
tesztelte
funkcionális MRI-berendezéssel, és
kimutatta,
hogy
a
kutyaagy
arcfeldolgozásban részt vevő területei
nem reagálnak másképp az emberi
arcokra, mint az ugyanezen arcok
részleteiből készült mozaikokra.
Az eredmények azt valószínűsítik, hogy a
kutyák arcfeldolgozása nem annyira
kifinomult, mint az emberé - olvasható az
ELTE kutatóinak MTI-hez eljuttatott
közleményében.

A kísérletek eredménye

A kutyáknak nincs akkora szükségük az
arcfelismerésre

Míg az első kísérletben több agyterület is
nagyobb aktivitást mutatott az élő arc
bemutatásakor, ez a preferencia a második
kísérletben, amikor az alacsony szintű
vizuális jellemzőkre is kontrolláltak, nem
volt megfigyelhető. Andics Attila, a
tanulmány vezető szerzője közölte: ebben
a kísérletben nem találtak olyan speciális
agyterületet kutyákban, amely kiemelten
érzékeny lenne az arcokra.

Másképp érzékeljük az arcokat, mint a
mindennapi tárgyakat: például sokkal
nehezebben ismerünk fel egy fejjel lefelé
fordított arcot, mint egy lefelé fordított
tárgyat. Az embernél az arcok
feldolgozásáért speciálisan erre érzékeny
agyi területek és folyamatok felelősek. Ez
érthető is, ha arra gondolunk, hogy nálunk
mekkora szerepe lehet a kizárólag az
arcon megjelenő információknak, például
egy szemvillanásnak.

https://femina.hu/terasz/kutya-arcfelismeres/

Ezzel szemben sok állatfaj az egész testét
használja a kommunikáció során,
gondoljunk csak a szőr vagy a tollak
felborzolására. Arra voltunk kíváncsiak,
hogy vajon az arcok a kutyák számára is
különleges jelentőségűek-e. A témában
folytatott korábbi fMRI-kísérletek alapján
ez nem volt egyértelmű, sok minden függ
a tesztek pontos körülményeitől, és az
eredményeket is eltérően magyarázták a
kutatók - idézi a közlemény Szabó Dórát.

Szlovák Anna
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Nyelvtan

Like vagy Lájk?
Vannak jobb és vannak gyengébb
helyesírók, de olyan talán nincs, hogy
valaki soha ne kövessen el egy-egy
kisebb hibát, amikor szöveget ír vagy
gépel. A lényeg természetesen a
tartalom, de ettől még igaz, hogy ha az
alábbi bakikat elköveti valaki, eléggé
megnehezíti az olvasóközönségének,
hogy
komolyan
vegyék
a
mondanivalóját.

Így lett az évek során a „neylon”-ból
nejlon, vagy a „cappucino”-ból
kapucsínó. Ennek megfelelően a „like”
is minden további nélkül írható „lájk”ként, így pedig már a ragozása,
toldalékolása sem különbözik semmiben
a többi magyar szóétól.
www.bien.hu oldalról válogatta:
Szlovák Anna

Lik vagy lájk? Amíg csak annyit kell
írni, hogy like, a legtöbbeknek nincs is
gondja, de mi történik, ha például
felszólító módba akarod tenni az idegen
eredetű szót? Ebben az esetben már
egészen kreatív megoldásokkal lehet
találkozni: likold, likeold, like old… De
mi a helyes megoldás? Az első biztos
nem, ezt éppen úgy kellene kiejteni,
ahogyan írva van, a másik kettő már
kicsit közelebb jár az igazsághoz, de
még mindig nem jók. Mivel a „like” szó
utolsó kiejtett hangja a „k”, leírva
viszont az utolsó betű az „e”, ezért a
helyesírási szabályzat szerint kötőjelet
kell használni, a ragot és toldalékot
pedig az utolsó kiejtett hanghoz kell
igazítani, tehát például like-old, like-kal,
like-ok.

A jó hír viszont azt, hogy van ennél egy
egyszerűbb megoldás is: a magyar
helyesírás lehetővé teszi, hogy az idegen
eredetű,
de
a
mindennapi
nyelvhasználatba már beépült szavakat
„magyarosan”, azaz kiejtés szerint írjuk
le.

Ökollégium - a Vécsey János
Leánykollégium Lapja
Koordinátor és szerkesztő: Sipos
Péterné és Novotny Mónika
Tördelő: Sipos Péterné
Felelős szerkesztő: Reith Gábor
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