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Ünnepek előtt

           Így Karácsony előtt mindenki átalakul – valamilyen irányba. Kicsit több 
lesz az emberekben az alázat, a szeretet, az odafigyelés a másikra, vagy kifej-
lődik valamiféle izgalom, várakozás, esetleg felgyűlik a bosszúság, a keserűség. 
Mindenesetre valami változás történik – nem hiába mondják, hogy a december az 
év legvarázslatosabb hónapja.  Ennek apropójából választottuk az ehavi lapszám 
témájának az embert – téged, a többieket, magamat, mert így az ünnepek előtt 
mindenki szívesen olvas olyasmiről, ami köthető a szeretteihez, esetleg önma-
gához.
            Az ember teljes egészét lehetetlen 12 oldalon megmutatni, de igyekeztünk 
több aspektusból körüljárni a témát. Nem a tőlünk megszokott karácsonyi lap-
számot állítottuk össze Neked. Első cikkünkben legközelebbi „barátainkról” 
olvashattok, hogy ne feledjük, miből állunk, s testünk nemcsak a miénk, hanem 
számos mikroorganizmusnak ad otthont – akik cserébe viszont segítenek minket. 
Jelenlétüket általában nem vesszük figyelembe, van aki sosem gondol rájuk, de 
épségükre most, a téli hónapokban fokozottan figyelnünk kéne.
         Aztán jó néhány diákot és tanárt, biológust és más érdeklődésű személyt 
kérdeztünk meg az emberségről – a körinterjú egy részét közreadjuk itt, de teljes 
egészében a BÖSZ blogján érhetitek majd el. És várjuk a Ti válaszotaitokat is... 
Mitől ember az ember? Mitől lesz emberséges valaki?

    Természetesen beszámolunk eseményekről, és ajánlunk programot is.
          A BÖSZmeségek szerkesztősége nevében kívánok kellemes Karácso-
nyi Ünnepeket és Boldog Új évet minden kedves Olvasónknak!

A szerkesztő,
Dimény Orsi

Következő lapszámunk témája: KREATIVITÁS.
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Egy „elfelejtett szervünk”

   

szükségünk baktériumokat tartalmazó joghurtra, kefirre és újabban kapszulák-
ra.  Kb. 10 évvel ezelőtt szinte ismeretlen volt számunkra a bélflóra, pro-, 
pre-, szinbiotikum kifejezés, pár éve azonban egyre trendibbé váltak. Mit ta-
karnak a hangzatos hatóanyagnevek, amiktől megújulunk és “minden prob-
lémánk” elmúlik? Ténylegesen szükségünk van-e ezekre a termékekre, vagy 
csak egy jó reklámfogás az egész?
        Mindennapi életünk során tetszik, nem tetszik, baktériumok tömke-
legével kerülünk kontaktusba. Bár vannak testrészeink, mint pl. a szív, az agy, 
a vesék, amelyek sterilek, de a testünk azon részein, melyek érintkeznek a  
külső környezettel (bőr, száj, légutak, hüvely, gyomor-bél traktus), egy diverz 
baktérium közösség alakul ki. A legnagyobb baktérium “raktár” a bélrendszer, 
a bélnyálkahártyán élő mikroorganizmusok száma kb. 10-szer nagyobb, mint a 
testet alkotó sejtek száma. Így eshet meg az, hogy egy egészséges ember 
belében akár 1,5 kg, kb. 500 fajhoz tartozó baktériumcsoport is tanyázhat. 
            Az anyaméh egy steril környezetet biztosít a magzatnak, aki születés-
kor találkozik először a számára hasznos vagy káros mikroorganizmusokkal, 
ez pedig a későbbiekben meghatározza, hogy testét milyen baktériumok 
kolonizálják. Nem mindegy tehát, hogy egy csecsemő természetes úton vagy 
császármetszéssel jön a világra. 

        Pár napja kaptam „egy továbbküldős” 
e-mailt, benne nagybetűkkel ez állt: Vigyá-
zat, a reklámokból is jól ismert XY joghurt-
ban olyan genetikailag módosított baktérium 
törzsek kerülnek, amelyek normál körül-
mények között csak a vaginában és a szék-
letben találhatók meg… mindemellett füg-
gőséget is okoz az adott termék! 
         Felkeltette az érdeklődésem a „rém-
hír”, így kicsit utána jártam, hogy miért van
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Két baktérium beszélget egy presszó sarkában.
- Mi van veled? - kérdi az egyik. – Napok óta nem láttalak.
- Gyengélkedtem - feleli a másik. - Úgy látszik, elkapott valami 
antibiotikum!

         A természetes szülés esetében a csecsemő olyan baktériumokkal kerül 
kapcsolatba, melyek a vaginában, a gáton és a végbélnyilás környékén talál-
hatók, tehát az anya bélflóráját alkotják. Császármetszéskor azonban az első 
baktériumok, amelyekkel a csecsemő kontaktusba lép, a korházban megtalál-
ható, többnyire patogén fajok. Egy ilyen körülmények közé kerülő gyermek 
estében akár 6 hónapra is szükség van ahhoz, hogy kialakuljon a normális 
bélflóra, szembe a természetes úton világra jövőkkel, ahol ez a folyamat kb. 1 
hónapon belül végbemegy. Életünk kezdeti bélflóráját az is befolyásolja, hogy 
anyatejen vagy tápszeren növekszünk az első hónapokban. Az anyatejben 
több, a Bifidobacterium bifidum számára hasznos, növekedést serkentő anyag 
található, így ez a hasznos baktérium faj fog felszaporodni és monokultúrát 
kialakítani. Tápszerrel táplált csecsemőknél a  bélflórát alkotó fajok száma és 
összetétele változó, megjelenhetnek káros, toxinokat termelő fajok, melyek 
hasmenést, hányást okozhatnak.

barrierként szolgáló réteget képeznek a bélnyálkahártyát alkotó sejtek 
felszínén, amely védelmet jelent a patogén mikroorganizmusokkal szemben. 
Mindemellett fontos szerepük van a szerzett immunitás kialakulásában, 
serkentik a fertőző baktériumok elleni antitest termelést. A újszülöttek 
esetében az első bélnyálkahátyát kolonizáló baktériumokkal szemben 
tolerancia alakul ki, így ezek ellen a későbbiekben nem termel antitestet a 
szervezetünk. 
        A természetes bélflóra általában 85%-ban tartalmaz jótékony hatású 
baktériumokat, míg 15%-ban olyan káros mikroorganizmusokat, melyek 
   

Rajzóra van az iskolában, kérdi a tanár:
- Móricka te mit rajzoltál?
- Egy tehenet ami a mezőn legel.
- Na de Móricka, teljesen üres a papírod, hol 
van itt a tehén?
- Az előbb mondtam: elment a mezőre legelni!

           A jótékony bélbaktériumoknak több, az emberi szer-
vezet számára hasznos szerepük ismert. Egyik legfontosabb 
azon szénhidrátok fermentációja, melyre a saját szerveze-
tünk nem képes, pl. növényi rostokból származó oligosza-
charidok. Több baktérium törzs termel számunkra hasznos 
vitaminokat, pl. folsavat, K-vitamint és biotint. Egyes fajok 
a nyálkahártyát alkotó sejtek osztódásának, fejlődésének 
szabályozásában is részt vesznek. A bélbaktériumok egy

Az orvos nyugtatja a betegét:
- Ne aggódjon, kérem. Azok a baktériumok azért nem olyan veszélyesek, 
mint gondolja. Rendszeres testmozgással, levegőzéssel el lehet pusztítani 
őket.
- Igen, csak nem tudom, hogy szoktassam rá őket a testmozgásra és 
levegőzésre.

Bifidobacterium longum

hasmenést, hányást, székrekedést, rossz közérzetet, puffadást, egyes esetek-
ben  pedig, karcinogén anyagok termelése révén, rákot is okozhatnak. Ha sú-
lyos stresszhatásnak vagyunk kitéve, antibiotikumos kezelésre szorulunk, nem 
megfelelő higiéniájú ételt fogyasztunk, vagy valamilyen baktériummal fertő-
ződünk meg, megbomolhat a bélflóra egyensúlya. Ennek elkerülése érde-
kében ajánlott olyan termékek fogyasztása, melyek tartalmaznak jótékony 
baktériumokat. Ezek általában jobb kompetitorok, így ha megfelelő meny-
nyiségben kerülnek a szervezetünkbe tejtermékekkel (kefir, joghurt) vagy 
mesterségesen előállított kapszulákkal, újra kolonizálják a bélnyálkahártyát 
és visszaállítják a természetes egyensúlyt. A csodaszerként emlegetett probio-
tikumok valójában jótékony baktérium törzseket tartalmazó készítmények. A 
reklámokból jól ismert, hangzatos Bifidus Essesis, Bifidus ActiRegularis, L. 
casei immunitas kifejezések egy francia élelmiszergyártó cég által kifejlesz-
tett és bejegyzett, Bifidobacterium és Lactobacillus génuszhoz tartozó, bak-
tériumtörzsek márkanevei. 
          Vigyázz tehát arra a közel 100 billió “barátodra”, akik létezését sokszor 
figyelmen kívül hagyod, legalább olyan figyelemmel, mint tested tagjaira, 
szerveire, hisz károsodásukkal a szervezeted egyensúlya is kibillen! Ameny-
nyiben lehetséges kerüld az antobiotikumok használatát, fogyassz minél több 
tejterméket (akár házilag készítettet is), zöldséget, gyümölcsöt és ne feledd: 
Amit megeszel, abból te leszel! 

Csepregi Janka
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És Te ki vagy?

           Mindenkinek megvan a válasza arra, hogy mi az ember – mitől több vagy 
éppenséggel kevesebb más fajoknál? Itt nem az a célunk, hogy választ adjunk a 
tulajdonképpeni kérdésre, csupán egész egyszerűen felvillantjuk mások, általunk 
megkérdezett személyek véleményét... Aztán Rajtad a sor, kedves Olvasó, hogy 
megfogalmazd a saját válaszaidat!

Mitől ember az ember? Mi különbözteti meg más állatoktól? Te mitől vagy 
ember?

         Ember vagy, mert gondolkozol azon, hogy mitől vagy az. Egy hiénának ez 
nem jut eszébe. (Szeged, tanuló: biológia, 24 éves)
        
      Nehéz kérdés... számomra, mint biológus, a Homo sapiens nevet viselő 
élőlényt, hétköznapi emberként pedig a családot, a barátokat, a szeretetet, a 
biztonságot, a fájdalmakat, a nehézségeket jelenti. Attól vagyok ember, hogy 
ezeket megélem, átélem, túlélem. (Szeged, tanuló: biológia, 27 éves)

          Tanárként sokféle emberrel találkozom, találkoztam. Azt kell mondanom,   
         hogy attól a ponttól tekinthető valaki embernek, és tér el az állatvilág más 
tagjaitól, hogy képes reflektálni arra, amit tett, amit tesz. Én ettől érzem magam 
embernek. (Szeged, tanár, biológus, 51 éves)

          Embernek lenni annyi: reggel felkelsz, célokat tűzöl ki, harcolsz értük,       
         megvalósítod őket, este pedig lefekszel azzal a tudattal, hogy másnap újra 
kezdheted mindezt, miközben tisztában vagy azzal, hogy a halál elkerülhetetlen. 
Ez benne a gyönyörű és az isteni. Bennem még nincs meg az, aki lenni 
szeretnék, de már attól emberebb vagyok másoknál, hogy keresem a megoldást.  
(Szeged, tanuló: pszichológia, 25 éves)

         Az ember ösztönök és ráció ötvözete. Attól vagyok az, hogy ezt belátom,     
         és eszerint élek. (Kolozsvár, tanuló: biológia, 23 éves)

    

      „Ember küzdj, és bízva bízzál” - nem igaz?! Az ember nem állat, és          
          szerencsére az állat sem ember. Nagy pusztítók vagyunk – gyilkoljuk 
önmagunkat és a környezetünket. A tudatosság az, ami emberré tesz valakit 
– engem legalábbis mindenképp. (Szeged, tanuló: biológia, 28 éves)

        Ember: a harcos, a vívódó hős, a mártír, az önfeledten szerető, a    
     hűséges barát, a romboló, a fájdalmat okozó – mindez jellemzi őt, 
ahogy engem is. Én szeretek ember lenni. (Szeged, tanár, biológus, 48 
éves)

        Embernek számít minden személy aki tud viselkedni, szeretni, adni,       
   fogadni, de az relatív, hogy mennyire különbözünk az állatoktól. 
Életműködéseink, döntéseink, hormonok működésén alapszanak, hormonok 
pedig az állatoknál is vannak. Azt mondom, hogy ember vagyok, mert néha 
tudatosan cs*szek ki magammal... az állatoknál tudtommal ilyet még nem 
írtak le. (Szeged, kutató, biológus, 30 éves)

        Csak nekünk jut eszünkbe beszennyezni a vizet – amit megiszunk,          
    mérgező anyagokkal kezelni azt, amit megeszünk, agyonfertőzni a 
testünket... ráadásul tudatosan. Érdekes etológia téma lehete fajunk például 
egy állatokat oktató iskolában. Ember vagyok, mert ezeket belátom, és 
mégsem teszek/tudok tenni ellene semmit. (Szeged, tanuló: biológia, 21 
éves)

“Az elme önmagában képes a Poklot Mennyé, a Mennyet Pokollá 
változtatni.” (John Milton)



Fotópályázat
A BÖSZ még mindig várja a TE fotóidat is a  boszfotopalyazat@gmail.com 
e-mail-címre! Beküldési határidő: minden hónap első napjáig (legközelebb 

2012. január 1.) Kérjük, szavazzatok a beérkezett fotókra a BÖSZ 
Fotópályázat Facebook oldalon. (További információk a BÖSZ blogján 

és/vagy e-mailben.)

Hogyan fogalmaznád meg azt, hogy mi az emberség? Mitől emberséges 
valaki?

      Az emberség az, hogy tudatában vagy annak, hogy egy baltacsapással     
kettéhasíthatod a melletted élő koponyáját, mégsem teszed. (Kolozsvár, tanuló: 
biológia, 23 éves)

         Ritka tulajdonság. Jelentése talán egy régi lexikonból még kihámozható...
(Szeged, tanár, biológus, 48 éves)

        Ez szociológiailag egy nehezen értelmezhető és mérhető fogalom,               
ugyanis nem létezik rá egy egységes leírás, definíció. Számomra a leginkább a 
méltányosság és a könyörületesség az a két jelző, ami az emberségességet hivatott 
behatárolni. (Budapest, tanuló: politikatudományok, 26 éves)

        Szívből utálom a szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet          
és hajtsátok birodalmatok alá irányelvet, mégis ennek tükrében válik érthetővé az 
az idézet, amely véleményem szerint megfelelő válasz a kérdésre: egy ember igazi 
természetéről az árulkodik legjobban, ahogy az alárendeltjeivel bánik. Ne azt nézd 
mit csinál, mikor vele egyenrangúak között van (Sirius Black). Véleményem 
szerint emberségünk az szabja meg, hogy hogyan bánunk a nem-ember 
élőlényekkel. (Kolozsvár, tanuló: biológia, 21 éves)

         Kezet nyújtani, ha szükség van rá. (Szeged, tanuló: biológia, 24 éves)

         Rég nem létezik... sz*runk egymásra. Egyszer láttam egy gyereket, aki a          
hamburgerét egy fekélyes lábú hölgynek adta - talán az lehet, hogy emberséges tett 
volt. De előfordulhat, hogy pár év múlva valaki másba bele fog rúgni. (Szeged, 
tanuló: biológia, 21 éves)

        Emberségesség: becsület, tisztesség. Úgy élsz, hogy nyomot hagyj magad        
     után, és legyen valami, amit másképp csináltál, mint a többiek. (Kolozsvár, 
tanuló: biológia, 23 éves)

Kerekes Erika
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Apróhirdetés
Angol és román nyelvű (szak)szövegek magyarra fordítását 
vállalom jutányos áron! E-mail: boszforditas@gmail.com 9. oldal

Hirdess a BÖSZ-nél
Küldd el hirdetésedet a boszujsag@gmail.com  e-mail-címre, mi pedig a 

BÖSZ blogján azonnal, valamint a következő lapszámban INGYENESEN 
közzétesszük!

Írókat keresünk!
Eddig a fióknak írogattál, de mostmár szeretnéd megmutatni másoknak is? 
Vagy most szeretnéd kipróbálni? A BÖSZmeségek a hozzád legközelebbi 

lehetőség erre! Író munkatársakat keresünk! Jelentkezz most! E-mail: 
boszujsag@gmail.com 
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Összeszedtük!
           2011. november 19-én lehullott az első hó, és aznap került megrendezésre 
a BÖSZ szemétszedő akciója is, a Mikó-kertben. A hideg ellen forralt borral és 
meleg teával felfegyverkezve vártuk a résztvevőket, akik gyülekeztek is szépen, 
lassan, míg végül 23-an nem lettünk.
     Az ismerkedés után nekigyűrkőztünk a munkának. Egy óra állt ren-
delkezésünkre, hogy minél több szemetet összeszedjünk, aztán szemétbábút épí-
tettünk, kisfilmet készítettünk. Szimatunkat, jobban mondva ösztöneinket követ-
ve sikerült is jelentős mennyiségű szemétre akadni. Találtunk többek között egy 
egész öltözetre való ruhát, játékokat, linóleumot, befőtteket, bőröndöt... Gyűj-
teményünket a másik három csapatéval is összemértük. Akadt, aki matracot 
hozott, más hűtőszekrényajtót, kalácsot, de autógumi is került annyi, hogy egy 
háromkerekű járgányt felszerelhetnénk vele. Egy óra alatt 24 zsák szemét gyűlt 
össze. Ez az eredmény meglepett, hiszen látszólag tiszta volt a kert… Csak azok 
az apróságok látszodtak kezdetben, ami nem voltak lehullott falevelekkel elta-
karva. 
           A szemétszedést ökopoli követte. A jobbnál jobb kérdések ritkán fogtak ki 
a furfangos társaságon. A játék végére pedig kialakult a versenyzők helyezésének 
végleges sorrendje. A csapatok díjakkal és persze azzal a pár órás élménnyel 
lettek gazdagabbak, ami garantáltan felvillanyozta mindenki napját. Utólag is 
köszönjük kicsiknek és nagyoknak a résztvételt, a Communitas Alapítványnak 
pedig az anyagi támogatást!

Kiss Réka

A szuperhősök gólyabálja
            2011. november 24-én került megrendezésre a Szuperhősök Gólyabálja a 
BBTE Biológia és Geológia Karán. Az eseményre a Kar mikó-kerti épületében és 
az Atmosphera kávézóban került sor. Az versenyre három csapat nevezett be, egy 
csapat a biológusoktól, illetve kettő az ökológusoktól.  A gólyák sok érdekes meg-
próbáltatásának lehettünk szemtanúi, többek között a „szobrozásnak” (képek imi-
tálása), biológiai kifejezések szuperhősi értelmezésének, akadálypályának. A zsű-
riben egyaránt jelen voltak tanáraink és a BÖSZ tagjai is. A nagyszámú közönség 
soraiban a jó hangulat nem volt hiánycikk, amiért persze a nézőknek is köszönet 
jár. Egy kis szünet után elkezdődött a buli az Atmosphera-ban. Itt tiszteletüket tet-
ték egyes tanáraink is, akik természetesen velünk buliztak reggelig, és mindenki 
szép emlékekkel tért haza. Köszönjük a harmadéves szervezőknek a programot!

Nagy-Máté Botond

BÖSZ Fotópályázat (November)
I. Kovács-Varga Szidónia: Az ejtőernyősök
II. Megosztva – Kobori Attila: Bögöly és K. A.: 
Tarantella
III. Demeter Tamás: Mimikri

Kovács-Varga Szidónia: Az ejtőernyősök 11.oldal



Sudoku 
Töltsd ki az üres mezőket úgy, hogy a sorkban, az oszlopokban és a 3x3-
as négyzetekben minden szám csak egyszer szerepeljen! Légy Te az első 
megfejtő! A megoldást fotózd le, és küldd el nekünk!

Egyik reggel a százlábút megszólítja a 
szomszédja, a tücsök:
- Jó napot, kedves százlábú szomszéd! Hol 
van a kedves felesége? Már napok óta nem 
láttam?
- Elment cipőt vásárolni...

Tanár a diákhoz:
- Ha jól felelsz egy kérdésemre, akkor megkapod 
a kettest földrajzból. Hány csillag van az égen?
- 2.316.524 - feleli a diák.
- Hát ezt meg honnan vetted?
- Ez már egy második kérdés, tanár úr.

BÖSZmeségek  (IV. évfolyam, harmadik szám)

Szerkesztő: Dimény Orsolya
Fedőlap: Gagyi Kinga-Borbála
Szerzők: Csepregi Janka, Dimény Orsolya, Kerekes Erika, Kiss 
Réka, Nagy-Máté Botond
Tördelő: Kiss Réka
Korrektúra: Csepregi Janka

A BÖSZmeségeket a BÖSZ adja ki, a lapból értesüléseket csak
a BÖSZmeségekre való hivatkozással lehet átvenni! 
A kiadvány megjelenését az Apáthy István Egyesület támogatta!

Elérhetőségeink
tel: 0749 640742
mail: ubbbosz@yahoo.com, boszujsag@gmail.com
web: ubbbosz.wordpress.com
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