
Beszámoló


Társasjátékalkotás a tehetségekkel

2019. március 7-10. 


	 A Társasjátékalkotás a tehetségekkel című program keretén belül három nagyon 
érdekes képzésen vehettünk részt. Elsőként Dr. Szőke-Milinte Enikő docens asszony interaktív 
előadását hallgathattuk meg, amely fő témái a 21. századi kommunikáció, illetve a digitalizáció 
Y generációra gyakorolt hatásai voltak. Számomra azért volt különleges ez a képzés, mert vitát 
generált különböző aktuális témák felett, amely által megismerhettem más, velem egykorú 
diákok gondolatait, érvelési technikáját. Véleményeinket és nézeteinket ütköztethettük, egy 
rendkívül elfogadó, értelmiségi közegben. Ez a nap összerázóként szolgált a csapat számára, 
előkészítve minket a következő napi tevékenységekre.


	 Március 9-én Bartók Flóra, a Kiscelli Múzeum munkatársa tartott előadást a 
társasjátékok történetéről. Leginkább az fogott meg, hogy a társasjátékok magukban 
hordozzák a különböző korok sajátosságait, így egy hiteles töténelmi forrásként is 
szolgálhatnak különböző korok hangulatánat felidézésében. Délután Hegedűs Robin 
társasjátéktervező avatott be a társasjátékkészítés lépéseibe, egy nagyon humoros és 
gyakorlatias előadás segítségével. 


	 Csapatunk feladata egy olyan társasjáték tervezése volt, amely magába foglalja 
mindannyiunk érdeklődési területét, ezzel népszerűsítve a tudományokat. Egy olyan játékot 
terveztünk, amely témája a világ megmentése különböző természetes vagy mesterséges 
csapásoktól, hozzánk legközelebb álló tudományterületek mindenikét felhasználva. A játék 
még nem került konkrétabb megvalósításra, így türelmetlenül várom a fejleményeket. 


	 Számomra a program leginkább személyes fejlődés szempontjából volt hasznos. A 
szakmai részének kifogásolhatatlanságán túl, sikerült nagyon kedves barátságokat kötni, 
régieket újra virágoztatni. Este a Duna partján beszélgettünk el különböző absztrakt 
kérdésekről, ez számomra egy maradandó élményt nyújtott.


Opera- Cosi fan tutte

2019. március 7. 


	 A Társasjátékalkotás a tehetségekkel program keretein belül részesei lehettünk Cosi fan 
tutte olasz opera által nyújtott élménynek, amely egyedi volt számomra, mivel ez volt az első 
opera amire elmentem. Annak ellenére, hogy a többiek szerint nem volt annyira érdekes, mert 
nem rendelkezett egy izgalmas cselekménnyel, szerintem azért volt rendkívül magávalragadó, 
mert a kor szelleme, egyedisége, ennek változatlansága jellemezte az opera egészét. Érdekes 
volt elgondolkodni azon, hogy mennyire egyszerű, mindennapi témákon tudtak elszórakozni az 
emberek, például sztereotípiákon, nő-férfi ellentéteken, amelyeket saját maguk teremtettek, 
mégis az emberi természet szüleményeként, csodálkozva tekintettek rájuk. Az opera 
időkapszulaként szolgált számomra egy olyan társadalomba, ami nagyon eltérő a mostanitól, 
sokkal egyszerűbb gondolatmenettel rendelkeztek az emberek, nagyon kevés impulzus érte 
őket, így az opera világa színt jelentett mindennapjaik szürkeségében.

	 

	 




Hangverseny

2019. március 10. 


	 Vasárnap Az energia hangja című hangversenyre mentünk el. A G-dúr zongoraverseny a 
zongora és zenekar párbeszédén alapult, Orpheus és az istenek közti dialógust jelképezte. 
Beethoven 4. szimfóniája alapvetően 3 részből áll, ezek más-más élethelyzetet, érzést 
közvetítenek a hallgatóknak. A hangverseny alatt, mindamellett, hogy a művészet hatott 
érzésvilágomra, időm volt elmélyülni gondolataimban, konkretizálni tennivalóimat az 
elkövetkezendő időre, illetve átgondolni, egy letisztult képet alkotni terveimről. Mindenképp egy 
pozitív élményként éltem meg ezt a koncertet, amelyen alkalmam adódott reflektálni. 


Intézménylátogatás Budapesten 

2019. március 11-13. 


	 Március 11. és 13. között lolyan intézményeket látogattam meg, amelyek egy színes 
képet nyújtottak arról, hogy milyen lehetőségek vannak azon a területen, amivel a 
későbbiekben szeretnék foglalkozni, azaz a genetikában. 


	 Hétfőn a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bionika karára látogattam el, ahol egy 
mikrobiológia órára mentem be. Az óra angol nyelven folyt, a téma pedig a transzkripció és 
transzláció szabályozása illetve a poszttranszlációs változások voltak. Ez azért volt számomra 
nagyon érdekes, mert például olyan epigenetikai folyamatokat ismerhettem meg közelebbről, 
amelyekről nem tanulunk az iskolában, ilyen az acetiláció vagy metiláció. Ezután a 
programigazgató úrral és a HÖK elnökével ebédeltem, beszélgetésünk témája volt a 
diákszervezetek helyzete magyarországon.


	 A keddi napot könyveltem el a legproduktívabbnak, ugyanis a Semmelweis Egyetem 
Genetika, Sejt és Immunbiológia Intézet munkájába tekinthettem bele, ez pedig meglehetősen 
izgalmas volt számomra. Reggel Búzás Edit professzor asszonnyal beszélgettem el jövőbeli 
terveimről, ő pedig mesélt az intézmény működéséről, a jelenlegi kutatási témáról, ami nem 
más, mint az extracelluláris vezikulák, illetve tanácsokat adott karrierem építését illetően. 
Ezután, meglátogathattam több laboratóriumot és beszélgethettem az ott kutató 
szakemberekkel, akik azt mondták, hogy visszavárnak kutatni a nyáron, ennek pedig 
meglehetősen örültem, ugyanis nagyon ritkán adódik egy ilyen kaliberű lehetőség. Először 
Koncz Anna docens vezetett be a kutatói élet rejtelmeibe, együtt passzáltunk, azaz 
készítettünk elő sejteket fagyasztásra, egy steril fülkében. Ez után Försönits András fiatal, 
nagyon karizmatikus kutatóval együtt végeztünk polimeráz-láncreakciót, boldog voltam, amikor 
megdícsért és azt mondta, hogy négyszer olyan gyorsan és jól csinálom, mint jelenlegi 
mentoráltja. Vele gyöngyhöz kötött extracelluláris vezikulákat is szeparáltunk egy mágneses 
technológiával ellátott oszlopon. Wiener és Zeöld professzor világhírű tumor kutatók a 
hasnyálmirigy, végbél, illetve tüdő tumorjait mutatták meg mikroszkóp alatt, ezután az organoid 
passzálás technikájával ismerkedhettem meg. Ezt követte egy egér műtéte, amelyben 
szívrohamot szimuláltak. Ennek az volt a célja, hogy a szívizom által kibocsátott extracelluláris 
vezikulák által hordozott üzenetet megfejtsék, ez sajnos nem sikerült, mert az egér nem kapott 
megfelelő érzéstelenítőt. Ezután megengedték, hogy tovább boncoljam az egeret annak 
érdekében, hogy lássam szerveit, ez nagyon érdekes volt. Utolsóként pedig Pállinger Éva 
kutató asszony mutatta be a kutatásban használatos gépezeteket, amelyek segítségével 
egyessével is el lehet választani a sejteket. A kutatóintézet rendkívül családias hangulata, 
fiatalos, barátságos dinamikája magával ragadott, ez az a hely, ahol a tudomány találkozik az 
emberiséggel, minden kutató kölcsönösen tiszteli egymást, ami egy nagyon kellemes közeget 
teremt. Búzás Edit professzor asszony azt mondta, hogy másnap is bemehetek még órákra. 




	 Szerdán az Eötvös Gimnáziumba látogattam el, ahol a 12. osztály óráin vettem részt. 
Elsőként biológia óra volt, a téma az alvás fontossága, illetve az alvás alatti folyamatok voltak, 
többek közt az agy-gerincvelői folyadék által elvégzett “tisztítás”. Megnéztünk egy TED-talk-ot 
is. Ezt az órát két matematika szekció követte, amelyen egyénileg vagy kettessével oldottunk 
feladatokat. Én is bekapcsolódtam az órába, volt olyan feladat, amit én bizonyítottam be 
elsőként, ez pedig boldoggá tett. A tanárnő megdícsérte a kis csapatot, amelyet Gergővel 
alkottunk. Az tetszett a legjobban, hogy a tanárnő nagyon közvetlen volt, bármilyen kérdést 
elmagyarázott, az óra hangulata meglehetősen kellemes volt. Matematika után következett az 
olasz óra, a tanár karizmatikus, humoros volt. Dél után a Semmelweis Egyetemre mentem egy 
gyulladásbiológia órára, amely ugyancsak angolul folyt, témája pedig a kemotaxis volt. 


Összegezve, egy maradandó élményt nyújtott számomra ez a pár nap, amely alatt 
barátságokat köthettem, illetve nem mindennapi lehetőségek tárultak elém.   	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	


