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Kicsiben indulunk, de nagyra törekszünk!

A BÖSZ a több mint 10 éves múlttal rendelkező Kolozsvári Magyar Diák-
szövetség négy éve alakult szakosztálya, amely igyekszik maga köré gyűjteni a 
Kolozsváron tanuló biológusokat és ökológusokat. Célunk olyan programok 
megszervezése, amelyek vidám és szórakoztató módon, közös környezetünk 
védelmére ösztönöznek, ugyanakkor segítenek kibontakoztatni a mindenkiben ott 
rejtőzködő kreativitást.

Fontosnak tartjuk, hogy az emberek belássák, a környezetvédelem nem 
„egyesek” feladata és érdeke, hanem külön-külön minden ember életformája kell 
legyen! Ugyanakkor szervezetünk berkein belül igen előkelő helyen szerepel a 
szórakoztatás, élményszerzés is. Ezért programjaink igyekeznek mellőzni a 
nyakatekert, ünnepélyes, fennkölt megoldásokat, és inkább fiatalos, laza, baráti, 
családias lelkületű rendezvényeket részesítjük előnyben - természetesen 
törekedve az igényességre és magas színvonalra.

Kezdetektől valljuk, hogy az egyén a kö-
zösség részeként tud a legeredménye-
sebben működni, és kreativitása, lelemé-
nyessége mindanynyiunk életét gazdagít-
ja, ezért szervezetünkben kiemelkedően 
fontos a tehetség ápolása. Így mindenki 
azt teheti hozzá a közös produktumhoz, 
amiben ő a legjobb, s ezáltal a csapat a is 
maximumot teljesítheti.
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BÖSZ a Félszigeten 

A Félsziget Fesztivál ideális hely arra, hogy a civil, illetve diákszervezetek 
interaktív módon eljuttassák üzeneteiket a célcsoporthoz. A BÖSZ kétszer is ki-
használta ezt a lehetőséget, 2009 nyarán, a Civil Faluban, majd 2010-ben, akkor 
már a Félsziget Park megnevezés alatt. Mindkét alkalommal célunk egyszerű volt: 
bemutatni a BÖSZ-t mindenkinek, aki egy kicsit is érdeklődik a körülötte levő 
természet iránt, illetve megadni a lehetőséget az ismerkedésre, új kapcsolatok 
kialakítására és természetesen a szórakozásra, kikapcsolódásra is. Programjainkat 
igyekeztünk minél változatosabbra alakítani, hogy minden kor-osztályt 
megmozgassunk és a nagy meleg ellenére mindenki szívesen ellátogasson a 
sátrunkhoz.

kvízt is szerveztünk és minden nap hideg limonádéval, illetve forró kávéval vártuk 
a félszigetezőket.
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A 2009-es részvételünkön tema-
tikus napokat szerveztünk (Hulladék 
nap, Élj zölden nap stb.) és kvízjáté-
kokkal, ökókajáldával, plakátpályázat-
tal és a Hagyd nálunk a mancsod nyo-
mát akcióval próbáltuk színesíteni a 
Civil Falu életét. 2010-ben is sátrat 
vertünk a Félszigeten, és igyekeztünk 
kihasználni a lehetőséget. A már ha-
gyományos  porgramok mellett sike-
rült Sátorrádiót is működtetni, BÖSZ- 

Mindkét alkalommal pozi-
tív visszajelzéseket kaptunk úgy a 
szervezők, mint a résztvevők 
részéről. Ez arra ösztönzött min-
ket, hogy idén is jelentkezzünk és 
megújult erővel pörgessük fel a 
Park életét. Programjaink ezúttal 
is változatosak lesznek, és az idei 
Park fő témája (Álmodjuk meg 
2020-at) köré épülnek. 

Mindenkit szeretettel vá-
runk!

Erika



Vizauer Csaba, ökológus 
előadásának címe és a 
beszélgetés témája: 

Feladatunk: a remény 
megmentése!
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0. nap (aug. 23.) - Időutazás – BÖSZ időgép

11.00-13.00 Nézd meg közelebbről!

13.00-15.00 Ki-mi hol él?

15.00-17.00 Küldj üzenetet 2020-
ba! – Titkosírás

17.00-19.00 Te hogy állsz? 

11.00-19.00 Twisterezz 2020-ban is!, 
Fajlista készítése,  Kinek mekkora?, 
Szemétszobor építés, Hogy bírod ki 
2020-ig?, Akasztófa, LIKE-old a 
                            BÖSZ-t, Origami.

Küldj üzenetet 2020-ba! 
– Titkosírás

A résztvevők titkosírást készíthetnek egymásnak, 
vagy 2020 lakosainak. Jódtinktúra oldatot készí-
tünk elő egy tálba illetve citromlevet vagy kemé-
nyítőoldatot teszünk egy pohárba. Egy ecsetet 
belemártva a citromlébe/keményítőbe, az érdek-
lődők elkészíthetik üzeneteiket egy papírra, amit 
megszárítunk. Ezután a jódtinktúra oldattal be-
festjük a lapot, a papír kék lesz, kivéve azokat a 
helyeket, ahová a citromlével/keményítővel a 
felirat került. A szavakat így sötétkék háttér övezi 
majd. 

Program Te hogy állsz?

A Félsziget-lakók egészségének 
felmérése, hogy megtudják, mire 
számíthatnak 2020-ra: reflexek-, és 
koordinációs gyakorlatok, szem-
vizsgálatok, vérnyomásmérés! 

Nézd meg közelebbről!

A résztvevőknek lehetőségük 
adódik binokuláris nagyítóval 
szemlélni egy-egy madártollat, 
rovargyűjteményt, vagy bármi 
mást, ami felkelti az érdeklődé-
süket. Természetesen, mi segí-
tünk és szívesen mesélünk az 
egyes fajokról.

1. nap (aug. 24.) - Életed sava-borsa

11.00-13.00 Te tudod, mit eszel-iszol? 
13.00-15.00 Igaz vagy Hamis? 

15.00-16.00 Nézd meg közelebbről!

17.00-19.00 Te hogy állsz? 
11.00-19.00  Ki-mi hol él?, Twiste-
rezz 2020-ban is!, Fajlista készítése, 
Kinek mekkora?, Szemétszobor épí-
tés, Hogy bírod ki 2020-ig?, Akasz-
tófa, LIKE-old a BÖSZ-t, 
Origami.

ProgramProgram Igaz vagy Hamis?

Az élelmiszer-hamisítás története 
egyidős a piaci élelmiszergyártás-
sal. Az érdeklődők lehetősége lesz 
elvégezni a keményítőpróbát álta-
luk hozott, vagy általunk biztosított 
tejfölön.

Te tudod mit eszel-iszol? 
pH mérés

A szénsavas üdítők, sör illetve más italok 
pH-ja általában nagyon savas, ami károsan 
hat az emésztőrendszerünkre. Ha sokat 
fogyasztunk ezekből, komoly egészségügyi 
gondjaink lehetnek. Ezért, fontosnak tart-
juk, hogy a Félsziget lakóit tájékoztassuk, 
arról, hogy mi vár rájuk 2020-ban, ha savas 
italokat vagy ételeket fogyasztanak. Sát-
runknál biztosítunk pH mérő papírt és 
tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy adott 
pH esetén mi az, amire számithatnak, ha 
hosszútávon fogyasztják az adott terméket. 

Twisterezz 2020-ban is!

A Twister egy közkedvelt  és szó-
rakoztató játék, ami 2020-ban is 
tökéletes lesz a kikapcsolódáshoz, 
ezért nem árt ha gyakoroljuk! 

   16.00-17.00 Álmodjuk meg 2020-at! 
Vendégünk: Vizauer Csaba, ökológus
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2. nap (aug. 25.) - Sátor-kedvencek

Program

11.00-13.00 Nézd meg közelebbről!

14.00-16.00 A madarak vonulása! –   
        Kvíz és társasjáték

16.00-17.00 Álmodjuk meg 2020-at!
Vendég: Veres-Szászka Judit, biológus

11.00-19.00 Twisterezz 2020-ban is!, 
Fajlista készítése, Kinek mekkora?, 
Szemétszobor építés, Hogy bírod ki 
2020-ig?, Fura nevek, Akasztófa,        
           LIKE-old a BÖSZ-t, Origami.

Álmodjuk meg 2020-at!
Beszélgetés szakemberekkel

Az Álmodjuk meg 2020-at témakör keretén belül 
beszélgetést szervezünk néhány szakemberrel, 
akik véleményt mondanak, kérdésekre válaszol-
nak, és segítenek kialakítani egy jövőképet. Főleg 
környezetvédelmi, fenntartható fejlődéssel és kör-
nyezettudatossággal kapcsolatos témák kerülnek 
tárgyalásra, de bármilyen más – a résztvevőket 
érdeklő téma – terítékre kerülhet.

Ki-mi hol él?

A résztvevőknek a Világtérké-
pen kell elhelyezniük állatok 
képeit a megfelelő élőhelyükre. 
Öt helyes megfejtés esetén, 
jutalom jár.

Fura nevek 

A résztvevőknek kevésbé ismert 
élőlények neveiről kell kitalálniuk, 
hogy melyik nagyobb rendszertani 
csoport (hal, madár, stb.) képvise-
lőiről van szó egy erre a célra kia-
lakított dobozban, ahol minden 
hibáért megtorlás jár.

13.00-14.00 Álmodjuk meg 2020-at! 
Vendégünk: Marton Attila, biológus

Veres-Szászka Judit, biológus előadásának 
címe és a beszélgetés témája: 

Szexuális konfliktus az állatvilágban, avagy mit 
meg nem teszünk párunk ellen?

Marton Attila, biológus 
előadásának címe és a 
beszélgetés témája: 

Kell-e nekünk cserebogár? 
- duma 8 millió fajról és 

egy bolygóról.
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3. nap (aug. 26.) - Megújulunk magunkért

Szemétszobor építés

A Félsziget teljes ideje alatt lehe-
tőség adódik felépíteni a 2012-es 
Félsziget Park szemétszobrát. Bár-
milyen szemetet találnak a részt-
vevők, el lehet hozni és felragasz-
tani a szoborra, aminek az alap-
vázát mi biztosítjuk.

Program

11.00-13.00 Papír újrahasznosítás

13.00-15.00 Nézd meg közelebbről!

15.00-17.00 Ki-mi hol él?

11.00-19.00 Twisterezz 2020-ban is!, 
Fajlista készítése, Kinek mekkora?, 
Szemétszobor építés, Hogy bírod ki 
2020-ig?, Fura nevek, Akasztófa, 
LIKE-old a BÖSZ-t, Origami.

Kinek mekkora?
Ökológiai lábnyom

A Földön minden élőlény hagy valami 
nyomot maga után. Ezek úgy viselkednek, 
mint a friss hóban hagyott nyomaink, ha 
elkezd melegedni az idő. Egyre nagyobbak 
és nagyobbak lesznek. Azokat a „lábnyo-
mokat” amiket a földi környezetünkön 
hagyunk, mostanában úgy nevezik, hogy 
ökológiai lábnyom. Ilyen ökológiai lábnyo-
mot hagysz te is magad után. Nálunk 
kiszámíthatják az érdeklődők, hogy mek-
kora lábnyommal rendelkeznek.

Józanodási tippek
Hogy bírd ki 2020-ig?

A Félsziget a haverokról, bulikról, 
együtt töltött időről szól, amit meg-
zavarhat a másnaposság kellemet-
lensége. Ne hagyd, hogy ez elrontsa 
a napodat. Tudd meg a legújabb 
józanodási tippeket!



Hirdetés

Profi kutatóbiológus, klinikai biológus, 
immunológus, mikrobiológus, genetikus 
kerestetik!
Hivatásos természetvédő és környezetvédő 
kerestetik!

Képezd magad!
10 ingyenes hely az őszi felvételire a 
magyar biológia szakon és 18 ingyenes hely 
a magyar ökológia szakon a Babeș-Bolyai 
Tudományegyetemen.

Magyarul az ország egyetlen magyarnyelvű 
felsőkategóriás egyetemén! Bentlakások, 
ösztöndíjak, továbbképzők, belföldi és 
külföldi terepgyakorlatok, és nem utolsó-
sorban: Kolozsvár, az igazi nemzet-közi 
egyetemi központ! Nálunk megvan a helyed! 

BÖSZmeségek  (IV. évfolyam, hatodik szám)

A BÖSZ csapata a Félszigeten: Dimény Orsolya, Jakab Mária, Katler 
Brigitta, Kerekes Erika, Kiss Réka, Molnár Gyöngyvér, Török Edina
Vendégelőadók: Marton Attila, Veres-Szászka Judit, Vizauer Csaba
A kiadványt létrehozták: Dimény Orsolya és Kerekes Erika

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

Partnerek:

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

Viccek

Két részeg jön ki a kocsmából:
- Hé, komám, itt van egy folyó, te tudsz 
úszni?
- Naná, hogy tudok - válaszol a koma, 
majd ugrik egy hasast az úttestre. Nagyot 
nyekken és hátraszól a komájának:
- Gyere utánnam nyugodtan, be van 
fagyva!

***
Mit mond a kannibálgyerek az édesanyján-
ak ha meglát egy terhes nőt az utcán?
-Nézd anya: kindertojás

***
Két fa beszélget:
- Helló, picim! én a tölgy vagyok! Akarod 
látni a makkomat?
- Pfúj! Én még fűz vagyok!
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