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Új tanév: új arculat!

   Egy hosszú és meleg nyár után jelentkezik immáron negyedik 
évfolyamával a BÖSZmeségek. Az új év magával hozza a mi megújulá-
sunkat is! Célunk bővíteni munkacsoportunkat, amit teljesen új koncep-
cióval építünk fel ebben a tanévben. 
   A korábbiaktól eltérően mostantól mindegyik lapszámnak külön 
tematikája lesz, ami megpróbál igazodni az éppen aktuális eseményekhez. 
Minden egyes témakört 1-2 friss tudományos eredménnyel igyekszünk 
feldolgozni, értelmezni – megőrizve az újság könnyedségét, lazaságát. A 
lap második felében pedig a BÖSZ (de alkalomadtán nemcsak) beszá-
molóit és programajánlóit kapjátok kézhez. Mindeközben pedig derül-
hettek vicceken, agyalhattok rejtvényeken.
    Októberi lapszámunk témáját nem véletlenül választottuk! Tudjuk 
mind, hogy az élőlények szerkezeti és működési alapegysége a SEJT. 
Minél jobban megismerjük, annál tisztábban fogjuk majd látni a többit. A 
BÖSZ (de karunk) sejtjei (is) az emberek: tagok, résztvevők és kritikusok, 
mozgatórugói pedig szintén Ti vagytok. S ezzel érdemes mielőbb 
szembesülni. 
      Júniusig hét alkalommal fogunk jelentkezni, minden alkalommal 12 
oldalon, amelynek színes, elektronikus változatát is elérhetitek a BÖSZ 
blogján. Következő, novemberi számunk témája: EVOLÚCIÓ.
        Vidám lapozgatást és sikeres tanévet kívánok!

A szerkesztő,
Dimény Orsi

Kedves Gólyák!Kedves Gólyák!

      Azzal, hogy bejutottatok ide, az egyetemre, egy új fejezet kezdődik 
meg az életetekben. Elindultatok a felnőtté válás rögös és 
visszafordíthatatlan útján. Egyesek már alig várták, mások kevésbé. 
Emlékszem, amikor első éves voltam milyen nehéz volt megszokni az új 
várost, hogy távol vagyok a családomtól, a barátaimtól. A bentlakást 
rühelltem, egyedül éreztem magam. Majd rájöttem, hogy a csoport-
társaimtól nem is különbözök annyira, hiszen ők is ugyanazt érzik, amit én, 
ugyanaz az érdeklődési körük, mint nekem. De nem volt elég az egyetem, 
valami mással is akartam foglalkozni. Akkor figyeltem fel a BÖSZ-re, 
amikor mindenkit meghívtak egy szemétszedésre. Részt vettem és akkor 
láttam, hogy ez a kis csapat mi mindenre képes! Még azokat az emberek is 
rávették a részvételre, akik nem is tudtak a programról. Tüstént beléptem, 
hiszen közéjük akartam tartozni. Akkor még nem tudtam milyen jó döntést 
is hoztam!
      Nem csak egy szervezet tagja lettem, hanem egy családé, igaz barátokat 
szereztem, és ez – úgy gondolom: megfizethetetlen. A BÖSZ sokmindenre 
megtanít: többek között értékelni, jobban megismerni önmagadat és 
képességeidet. Fejleszti a kommunikációs-, szervezői készségedet, vala-
mint a kreativitásodat, az állóképességedet is. Célunk hogy összehozzuk az 
évfolyamokat, hiszen mind egy cipőben járunk. Akár tanulásban, kutatás-
ban is segítsük egymást. Tudjuk, hogy együtt erősek vagyunk, tapasztald 
meg Te is!
     Tehát munkára fel, ismerj meg mindent, használd ki jól ezt a három 
évet! Most lehet, hogy nem hiszed el, de rengeteg lehetőség tárul eléd! És 
ami a legjobb, hogy Te döntöd el, mit kezdessz velük! Sok sikert kívánok! 
A BÖSZ nevében üdvözöllek Titeket az egyetemen! 

Török Edina, alelnök

Néhány tudnivaló a BÖSZ-rőlNéhány tudnivaló a BÖSZ-ről
- 2008. április 1-én alakultunk (és ez nem tréfa :D)
- jelenleg 26 tagunk van
- ami mögöttünk van: Föld Órája, fotópályázat és -kiállítások, szemét-
szedés és kirándulás, Félsziget, Gólyatábor, Gólyabál, Karácsonyi vásár, 
BÖSZmeségek, Természetfilm Klub... és folyamatosan ötletkedünk...
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Agykontroll: a baktériumoknak sikerült?!Agykontroll: a baktériumoknak sikerült?!

      A baktérium szó általában megijeszti az embereket. A baktériumokról a 
legtöbbünkben negatív kép él, hiszen sok betegség kialakulásáért tehetőek 
felelőssé. Lássuk közelebbről, kik ők és mire is képesek valójában?

   A baktériumok szinte mindenütt je-
len vannak, ahol az élet megjelent, a 
legextrémebb körülmények között is 
fenn tudnak maradni. Az emberi 
szervezetben is szép számmal előfor-
dulnak. Nemcsak védekeznünk kell 
ellenük, hiszen sok esetben szüksé-
günk van rájuk, ezért meg kell tanul-
nunk velük együtt élni.

       Tény, hogy számos fertőzés okozói lehetnek, de ugyanakkor vannak 
„jó” baktériumok is, amelyek egyenesen nélkülözhetetlenek egy-egy szerv 
zavartalan működéséhez. Az emberi szervezetben közel 400 féle bakté-
riumtörzs él, számuk nagyságrendekkel több, mint az emberi szervezet testi 
sejtjei. A bél és az ott lévő baktériumok, azaz a bélflóra egészségesen 
egyensúlyi állapotban vannak, amit külső hatások könnyen felboríthatnak 
(a leggyakoribbak: az antibiotikumok, hormonok, stressz, kórokozók és a 
helytelen táplálkozás). Amennyiben a bélflóra megsérül, jótékony baktériu-
mokat tartalmazó táplálék-kiegészítőkkel (probiotikumok) állíthatjuk 
helyre a normál működését.
          Az elmúlt években egyre több kutató tanulmányozta, miként hatnak a 
bélrendszerben található baktériumok az agyra és a viselkedésre. Eddig 
leginkább arra összpontosítottak, hogy a kórokozók – mérgező anyagok 
kibocsátásával vagy az immunrendszer serkentése által – miként befo-
lyásolják az agyműködést. Bár eddig nem született túl sok eredmény a 
témában, de Heijtz és munkatársainak 2011-es kutatása alapján sikerült 
kimutatni, hogy egyes baktériumok tudatmódosító képességgel is rendel-
keznek. Azt tapasztalták, hogy rágcsálóknak adott hasznos baktériumok ki-
fejezetten pozitív hatással voltak ezek idegrendszerére.
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    A vizsgálat során egy igen hasznos baktériumot, Lactobacillus 
rhamnosust tartalmazó folyadékot adtak egereknek. Azért választották ezt 
a fajt, mert a Lactobacillusok általában a probiotikumok (jótékony 
baktériumokat tartalmazó táplálék-kiegészítők) legfőbb alkotóelemei, 
könnyen hozzáférhetőek, és igen kevés mellékhatásuk ismert.  Azok az 
egyedek, amelyek 6 hétig kaptak Lactobacillus rhamnosust,  jóval nyu-
godtabbak voltak, kevesebb jelét mutatták idegességnek vagy stressznek. 
Nem rémültek meg a tágas terektől, amelyek egyébként igen félelmetesek 
az egerek számára, ezenkívül szívesen szaladgáltak például a magasban 
lévő keskeny rámpákon is. A stresszhormonszint emelése érdekében a 
kutatók vízbe is helyezték őket, de ekkor sem észleltek jelentős 
hormonszint-növekedést. A kezelt egerek agyát vizsgálva kiderült, hogy a 
baktérium hatására megváltozott az úgynevezett GABA-receptorok (gátló 
hatású ingerületterjedésben vesz részt) tevékenysége, míg a baktériumot 
nem kapó egereknél nem lehetett ilyen változást kimutatni. A bolygóideg 
a szervezet legnagyobb paraszimpatikus idege; elsősorban ezen keresztül 
jutnak el a belek receptorai által érzékelt információk az agyba. Amikor a 
kutatók baktérium beadása előtt átmetszették az egerek bolygóidegét, azt 
tapasztalták, hogy a GABA-receptorok működése nem változott meg, így 
a Lactobacillus pozitív hatása sem volt érzékelhető. 
        Tehát a kísérlet egyértelműen bebizonyította, hogy a bolygóidegnek 
sértetlennek kell lennie ahhoz, hogy a Lactobacillus hatással lehessen az 
agyra. 
        A kutatók szerint a mostani, úttörő jellegű kísérletek egyértelműen 
arra utalnak, hogy a bélflóra baktériumai valamilyen szinten hatnak a 
viselkedésünkre. A vizsgálat kritikusai szerint az emberi szervezetben 
nem várhatók majd olyan drámai szintű változások a baktérium hatására, 
mint az egerek esetében, hiszen az ember érzelmei jóval összetettebbek. 
Természetesen további kutatások szükségesek annak igazolására, hogy a 
probiotikumok segíthetnek-e a viselkedési zavarok kezelésében.

Kerekes Erika

Vicc
Antibakteriális fogvédelem...
De ki a fene akarja, hogy tele legyen 
a szája döglött baktériumokkal???
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A szurikáta-együttműködésA szurikáta-együttműködés

      Sokat gondolkoztam azon, hogy milyen szempontból is közelíthetném 
meg a felvállalt témát. Mégis mi a varázsuk a szurikátáknak? Feltettem 
magamnak a kérdést, annak ellenére, hogy tanultam róluk. Miért kedvelik 
annyira az állatkertekben? Hogyan jut valakinek eszébe ez az állatfaj, 
amikor a SEJTSZINT témájú lapszámba keresünk írnivalót? Mitől olyan 
különlegesek, hogy a Walt Disney Pictures munkatársai róluk mintázták 
az egyik legközkedveltebb figurájukat, Az Oroszlánkirály című mesefilm 
Timonját?
     

pihen, addig néhány egyed két lábra állva figyel és jelzi a csoport többi 
tagjának a közeledő veszélyt. Emellett a kicsinyek nevelésében, őrzésében 
és etetésében is aktívan részt vesznek a családtagok. A szurikáták 
rendkívül kíváncsi állatok, ami segíti őket, hogy a természetben fellelhető 
sokféle táplálékforrást kiaknázzák, ugyanakkor a nagyobb ragadozók 
kedvelt zsákmánya is.
       

azonban a kígyó követi őket. A föld alól ismét a felszínre érve a szurikáták 
csoportosan kiállnak a kobra ellen, s bár sem egyenként, sem külön nem 
tudnának ártani neki, a hüllő megrettenve a tömegtől, megfutamodik.       
       Így már kezdtem kapisgálni, hogy mi az összefüggés a szurikáták és a 
sejtek között. Az egyedek életmódjukból adódóan úgy viselkednek, mint 
egy-egy sejt – ők a kolónia szerkezeti és működési alapegységei. Teszik a 
dolgukat, végzik a feladataikat, ahogy általában minden szociális élőlény.
     Bizonyos szempontból az ember is közösségben él, és természetes 
igénye van a társas kapcsolatokra, gondoljunk csak a vallási, etnikai cso-
portokra, vagy csak egyszerűen arra, amikor valaki elmegy a barátaival ki-
rándulni vagy sörözni. És gondolj arra, hogy a BÖSZ is azért van, hogy ki-
elégítse ezt az igényedet, ennek a közösségnek Te is szerkezeti is műkö-
dési alapegysége, sejtje lehetsz.

Dimény Orsi
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   Első hely, ahol megpróbálunk in-
formációkat szerezni valamiről, ami 
érdekel, az általában az Internet, azon 
belül a Wikipédia. A szurikáta (Suri-
cata suricatta) egy méhlepényes em-
lős állat, amely a ragadozók rendjé-
ben a mongúzfélék (Herpestidae) 
családjába tartozik, és három alfajuk 
ismert. Teste mintegy 30 cm hosszú, 
melyhez egy 20-24 cm-es farok tar-
tozik, tömege elérheti az 1 kg-t, szőr-
zete többnyire barnásszürke színű. A 
szurikáta családok akár harminc 
egyedből álló csoportban, Dél-
Afrikában élnek, a nyílt, füves terü-
leteket, száraz síkságokat, bozóto-
sokat és a sziklás terepet kedvelik.

Földalatti kamrákat és járatokat kaparnak maguknak, amelyek még 6 
méter mélységűek is lehetnek, és menedéket biztosítanak a nagyobb raga-
dozók és az időjárási viszontagságok ellen. Főként növényi táplálékot, 
rovarokat, csigákat, kisemlősöket, hüllőket és madárfiókákat fogyasz-
tanak, alkalomadtán a skorpiót is megeszik.
   Az egyes példányok hosszútávon csakis a csoportjukban tudnak 
fennmaradni, és a kolóniában megfigyelhető egy összehangolt együtt-
működés, munkamegosztás. Amíg az állatok többsége táplálkozik vagy

      A BBC 2008-as Szurikáták 
c. természetfilmjében (amit ezú-
ton ajánlok Neked is, kedves 
Olvasó) talán az egyik legtanul-
ságosabb jelenet az, amikor egy 
fokföldi kobra (Naja nivea) tá-
mad a kolóniára. Az őrszem fel-
adatához híven jelzi a csoport-
nak a veszély közeledtét, mire 
válaszként minden példány a 
föld alatti üregekbe menekül, 

„Ha meg akarsz érteni egy embert, nézd 
meg az embereket; és ha meg akarod érteni 

az embereket, nézd meg az állatokat.” 
Jean-Jacques Rousseau



Két jedi eltévedta sivatagban. 
Az egyik megszólal:
- Velem van az erő!
Mire a másik:
- Velem meg a kulacs!

Amiről még nem számoltunk be...

A mA mélybenélyben
A tordai sóbánya? Remek ötlet, Marika! Akkor mindenkinek jár 
egy BÖSZ-igazolta szabadnap… Röviden ennyi megbeszélés után 
egy keddi napon (2011. április 19-én) felkerekedett tíz BÖSZ-tag 
és négy szimpatizáns, hogy meghódítsa Tordát. Nemcsak a só-
bánya rejtett zugait látogattuk meg, nemcsak csónakáztunk, óriás-
kerekeztünk, lépcsőt másztunk, de jutott idő a pihenésre és egy kis 
városnézésre is.
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Ha nyár, akkor táborHa nyár, akkor tábor
A BÖSZ négy fővel és egy potenciális taggal képviseltette magát a XX. 
Országos EKE Vándortáboron, amit idén július 26-31. között rendeztek 
meg Alsójárán. Sátor, friss levegő, gyaloglás, eső, no internet, kevés áram, 
patak. Mindezek ellenére szerencsére emberben és munkában nem volt 
hiány, a túrafüzet az érdeklődőknek színes programokat kínált. A fárasztó 
napok után az estéket előadások zárták, a tábort pedig tábortűz és énekszó.

Szeptemberi BÖSZ FotópályázatSzeptemberi BÖSZ Fotópályázat
A BÖSZ folyamatos fotópályázatot írt ki. Az első fordulóban (szeptember) 
13 pályázótól 27 fénykép érkezett, melyek mindegyike részt vett a Face-
book-on folyó szavazáson! A szeptemberi kiíráson Szász Andrea (ZIKE) az 
Egy darab nyár című képével nyerte meg a versenyt, amire összesen 79 
„Like/Tetszik” érkezett. Második és harmadik helyezést ugyanezen szerző 
zsebelhette be, sorrendben Alkony és Cím nélkül c. alkotásával.

Szász Andrea  -  Egy darab nyár

- Ki az abszolút 
sovány?
- ???
- Aki a hasát mossa 
és a háta habzik.

Szerkesztette: Kiss Réka 9. oldal



Itt rád is szükség van!
Szeretnél hozzátenni valamit Kolozsvár nyüzsgéséhez? 

Vannak ötleteid, terveid, céljaid? Nálunk 
kamatoztathatod a tudásodat, képességeidet! A BÖSZ 
egy remek lehetőség arra, hogy tapasztalatokat szerezz 
egy zöld szervezetben! Kiváló, vidám csapat várja azon 
tettrekész emberek együttműködését, akik tudják, mit 
akarnak az egyetemtől, a közösségtől, önmaguktól!

Táborozz velünk!!!

Helyszín: Torockó, ahol a nap 
kétszer kel és kétszer nyugszik!
Időpont: 2011. október 14-16.
Amit kínálunk: jókedv, játék, 

vetélkedő, buli, túra, 
bográcsozás, és egyebek, amik 
felülmúlják a képzeletedet!!!

A tábor a Communitas 
Alapítvány és a Kolozsvári 

Magyar Diákszövetség 
támogatásával jön létre!

Hírdess a BÖSZ-nél!
Eladnál vagy vennél valamit? Tudsz valamilyen szolgáltatást biztosítani, 

ami érdekelheti a többieket? Küldd el hírdetésedet a 
boszujsag@gmail.com e-mail-címre, mi pedig a BÖSZ blogján azonnal, 

valamint a következő lapszámban INGYENESEN közzétesszük!
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BÖSZ Fotópályázat

Van egy jó természetfotód? Netán több is? 
Mutasd meg nekünk is, ne rejtegesd a fiók 
mélyén! BÖSZ folyamatos pályázatot írt ki, 
amelyre bárki nevezhet, havonta legfeljebb 3 
fotóval! Beküldési határidő és cím: minden 
hónap első napjáig (legközelebb november 1-ig)
várjuk a képeket elektronikusan a boszfotopalyazat@gmail.com e-
mail-címre. A versenyben nincsen zsűri, a nyerteseket TI választjátok 
ki! Az beküldött képeket a BÖSZ Fotópályázat Facebook oldalon 
lehet megtekinteni, és az itt leadott “Tetszik/Like” szavazatok száma 
alapján hírdetünk győztest. A legjobb képeket kiállítjuk a 13. 
Kolozsvári Biológus Napok alkalmával. Eredményhirdetés: minden 
hónap első napjaiban. (További információ a BÖSZ blogján és/vagy 
e-mailben igényelhető.)

TermészetFilm Klub – Filmezz velünk!!! 
LSD: Áldás vagy átok?

Az LSD pályafutása fényesen indult: feltalálója, Albert 
Hofman "a lélek gyógyszerének" nevezte, a Beatles 
dalokat írt róla, hallucinogén hatása miatt pedig titkos, az 
agyi folyamatok ellenőrzésére és befolyásolására irányuló 
katonai kísérleteket folytattak vele. A szert az 1960-as 

évek közepén mégis veszélyes drognak nyilvánították és betiltották, s ettől 
kezdve ellentmondásossá vált a megítélése - egészen a közelmúltig, 
amikor a legújabb kutatások rávilágítottak az előnyeire: a tudósok szerint 
az LSD növeli az intelligenciát, fokozza a kreativitást, sőt még bizonyos 
betegségek gyógyítására is alkalmas. Akkor tehát most áldás vagy átok az 
LSD az emberiség számára?

Apróhírdetés
Angol és román nyelvű (szak)szövegek magyarra fordítását vállalom 
jutányos áron! E-mail: boszforditas@gmail.com 11.oldal



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

Viccek

- Mi az abszolút sikamlós?
- Szappanos hal egy vödör takonyban.

***
- Vádlott, próbáljon végre más ember 
lenni!
- Én megpróbáltam, bíró úr, de akkor 
meg három évet kaptam okirathamisí-
tásért.

Rendőr kérdi a lovagló cigánytól:
- Te Gazsi, honnan van ez a ló?
- Hát kérem alássan, ott feküdt ez a ló az árok szélén. Nézem 
elölről, hát nem megharap? Nézem hátulról, hát nem megrúg? 
Erre át akartam lépni, hát nem felállt ez a dög, és elindult velem?

BÖSZmeségek  (IV. évfolyam, első szám)

Szerkesztő: Dimény Orsolya
Fedőlap: Gagyi Kinga-Borbála
Szerzők: Dimény Orsolya, Kerekes Erika, Kiss Réka, Török Edina
Tördelők: Kiss Réka, Sipos Ágnes
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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