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BÖSZmeségek 
 

„Az emberi elme számos különböző szálból szőtt és rengeteg 

különféle mintázatot magában foglaló, összetett szövet.”    

Daniel Dennett 
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Felkészülni. Vigyázz. Kész. Rajt! 

Akárcsak a természet, úgy a BÖSZmeségek újság is 

ismét felébred mély álmából. Hosszú pihenés után végre újra 

elindul a munka, a szórakozás és a tanulás egyidőben, amikor 

elkezdődik az információ gyűjtés, érdeklődés, írás és 

szerkesztés. 

Mindenképp beindulni látszik az élet a BÖSZ és az 

egyetemünk házatáján, hiszen az elmúlt időben is volt egy-

két sorsdöntő esemény a karon, melyekről akár már most is 

olvashattok, illetve a következő lapszámokban is. Tehát 

megéri majd figyelemmel követni az újságot, nehogy 

véletlenül kimaradjatok a történtekből, mint a kis közösségen 

belül zajlottakról,mint a nagyvilágból leközölt érdekességek 

bármelyikéről is! 

Tegyünk róla, hogy mindig pörgésben legyen hát minden, 

szervezzünk, olvassunk, érdeklődjünk, írjunk, kiránduljunk, 

majd osszuk meg mindezeket egymással ezután is, egyre 

gyakrabban! 

Kívánom hát, hogy minél tartalmasabban éljetek, ez lenne az 

egyik fő buzdító gondolatom az újság idei elindítása mellé. 

Kellemes böngészést és kikapcsolódást. 

Kovács Zsuzsi 
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Csernobil: halál a lebontókra! 

 

 A csernobili atomkatasztrófa hatalmas károkat 

okozott és ma is érezhető hatásokkal emlékeztet magára. 

A baleset rengeteg emberéletet követelt, de nem csak az 

emberek szenvedtek és szenvednek. Még ma is egyre 

több, a természet biotikus és abiotikus elemeire ható 

hatásról kapunk információt. Van azonban, olyan eleme 

a természetnek, amelyre kevés figyelem irányult 

mindeddig. 

A lebontók, vagyis azon rovarok, gombák és 

mikroorganizmusok, akik az elhalt szerves anyagok 

ásványi anyagokká való visszaalakításában játszanak 

szerepet, eddig elkerülték a figyelem középpontját. 

Mousseau és munkatársai azonban megfigyelték, hogy 

az elhalt fák szinte érintetlenül maradnak a szennyezett 

területeken valamint a levelek sem bomlanak le. Azokon 

a területeken, ahol a radioaktív szennyezés jelentősebb 

volt, az avartakaró vastagsága kétszer-háromszor 

meghaladta a kevésbé vagy egyáltalán nem szennyezett 

területeken lévő avartakaró vastagságát.  

A kutatócsoport 572, nem szennyezett levéllel 

megtöltött zsákocskát helyezett ki a Csernobil körüli 

erdőkben, majd egy év után begyűjtötte őket. Az átlagos  
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mértékben szennyezett területen elhelyezett zsákocskák 

tartalmának 70-90 %-át lebontották, míg a fertőzött 

területeken a lebontás mértéke 40%-al kisebb volt. Az 

avarvastagság is arányosan nőtt a radioaktivitás 

szintjével. Azt is megvizsgálták, hogy mi játszik 

nagyobb szerepet a lebontásban. Kiderült, hogy a 

gerinctelenek szerepe kevésbé jelentős, mint a 

mikroorganizmusoké, ugyanis gerinctelenek 

jelenlétében is csak enyhén volt nagyobb a lebontás 

mértéke, mint hiányukban.  
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Ebből jutottak arra a következtetésre, hogy a 

mikroorganizmusok szerepe a nagyobb, ha viszont ők 

hiányoznak, a radioaktív szennyezettség miatt, csökken 

a lebontás mértéke, a tápanyagok nem jutnak vissza a 

talajba így a fák növekedési rátája is lecsökken 

Csernobil környékén. 

Kiss Réka 

Irodalom: 

Mousseau, T.A., Milineysky, G., Kenney-Hunt, J., 

Møller, A.P. (2014) Highly reduced mass loss rates and 

increased litter layer in radioactively contaminated 

areas, Oecologia 

http://www.iflscience.com/environment/dead-trees-and-

fallen-leaves-near-chernobyl-aren%E2%80%99t-

decaying
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Apáthy István Felvételi 

Tantárgyverseny 

Március 22-én, szombaton, a Farkas utcai főépületben  

zajlott le a minden évben megszervezett Apáthy István 

Felvételi Tantárgyverseny, aminek keretei közé 

becsöppenve örömmel vettem észre, hogy milyen nagy 

az érdeklődés a biológia és ökológia szakok iránt. 

25 tandíjmentes és tandíjas helyre 54 felkészült diák 

érkezett a megmérettetésre. A vizsgán háromféle 

tételsorból választhattak a szakra jelentkezni vágyó 

diákok, ezek a verseny tematikájaként kifaragott 

feladatsorok voltak: Az élőlények szaporodása, a 

meiózis szerepe a szaporodásban és az örökletes 

változatosságban. Az öröklődés törvényszerűségei; 

Az élőlények táplálkozása és az ember 

táplálkozásának egészségtana; Baktériumok szerepei 

az ember életében. 

Az előre megadott témakörökön kívül a versenyre 

érkező diákok készülhetettek az érettségi anyagából is, 

annak függvényében, hogy melyik részében érdekeltek 

a természettudományok terén: humán anatómia vagy 

növénytan.  

A verseny 11 órától vette kezdetét, és egészen 14 óráig 

írhattak a helyekre pályázó diákok. Az Emil Pop terem 

színültig volt tele mosolygós és ugyanakkor kicsit 

aggodalmas arccal várakozó kisdiákkal, akik izgulva  
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várták a tételsort és talán kis szerencsével együtt a 

bíztató jövőt.  

A diákok zöme már másfél óra után kijött a teremből, ki 

vidám, ki kicsit gondterhes arccal. Ám a verseny utáni 

érzéseket szakunk önkéntes diákjai próbálták levenni a 

teremből szabadulókról, hiszen több 

programlehetőséget is ajánlva vártuk, hogy egy kis 

beláthatást adjunk a kíváncsoskodó iskolásoknak.  

 

Lehetőség volt elsétáni a Mikó-kertben lévő egyetemi 

épülethez, ahol megtekinthették az Öko-toxban zajló 

kutatásokat. A gerinctelen laborban is körbe járhattak és 

egy kis kalauzolás után kérdezősködhettek az ott 

látottakról, valamint bemehettek az Állatani Múzeumba 

és a viváriumba is. Mindemellett még a botanikus 

kertbe is elmehettek egy körbevezető érdekes és 

kellemes sétára. Az andalgás után lehetőség nyílt arra, 

hogy kilátogassanak a Molekuláris Biológiai Központba 
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is, belesni az épületen belüli igen érdekesnek tűnő 

tanulmányozásokba. 

Jó volt látni csillogószemű, érdeklődő diákokat, sokan 

el is mentek a kínálkozó programok legtöbbjére és 

közben jóhangulatú csevegésben érdeklődhetteka már a 

szakokon tanuló diákoktól bármivel kapcsolatosan.  

Remélem, hogy a felvételi vizsga sikeresnek bizonyul 

mindegyikük számára és, hogy majd a XII. osztály 

végén sokan úgy döntenek, hogy ide jönnek 

továbbtanulni.  

...én ma is ezt választanám! :)   

Kovács Zsuzsi 
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Események 

Sziasztok! Igyekszem majd a kultúrálistól a tudományosig és 

természetesen a legnagyobb bulikig összefoglalni a jó 

programokat itt Kolozsváron. Először is a legfontosabb 

számunkra a Biológus napok, ami április 4-6 között kerül 

megrendezésre több mint hetven előadóval és nagyon 

változatos témakkal. 

Emellett az állattani múzeumban április 19 és május 10. között 

megtekinthetők a fejünk felett gyakran elröpülő madarak, 

amikkel ilyen közelről ritkán talalkozhatunk. 

A sort a kultúrával folytatnám. Ha ittvagytok Kolozsváron 

semmiképp se hagyjátok ki a színházat. A részletes program itt 

található: huntheater.ro, ahol részletesen megtalálható az 

előadások időpontja. 

Személyes kedvencem a Ványa bácsi, de erre időben lekell 

folgalni a jegyet, viszont a nagyszínpados előadásokra általában 

mindig lehet kapni jegyet online, vagy van egy telefonszám a 

honlapon, ahol egy nagyon kedves néni intézi a jegyfoglalást. 

Egy másik a Léda, amit nem sorolnék a kedvenceim közé, 

viszont kikapcsolódásra tökéletes. Más opció lehet akár a 

román színház , amit már csak epítészeti szempontból is egy 

élmény meglátogatni, mert épülete a régi magyar színházé volt, 

ami mai napig megőrizte a régi pirosszőnyeges, piros 

bársonnyal bevont bútorok által idézett vintage hangulatot. Az 

ottani programról, meg jegyekről a színház melletti 

buszmegállóban levő kis bódéban lehet érdeklődni. 

Emelett ottvannak a mozik. A Florin Piersic, vagy a volt 

Republica moziban ritkán mennek jó filmek, de ha mégis,  

akkor ez a lehető legolcsóbb módja a mozizásnak. A Viktoria 

moziban ugyanez a helyzet és mindkettő a központban van. A 

mallokban ugyanakkor drágán, de jó minőségben és nagy, puha 

székből nézhetitek. Nekem a személyes kedvenc weboldalam a  
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cinemagia.ro. Itt csak kiválasztjátok Kolozsvárt és napok szerint 

meglehet nézni minden moziprogramot és le lehet foglalni a 

jegyet online. Ha nincsen ötletetek, hogy mit nézzetek, akkor 

menjetek el a The Grand Budapest Hotelre, ami egy szuper, félig 

mese félig komédia, nagyon látványos képvilággal. 

Utolsónak hagytam a sorban a bulikat meg a koncerteket, de ez 

nem jelenti azt,hogy ezek nem fontosak. Május 19.-én 

Hooverphonik koncert a Sportcsarnokban, nem olcsó rá a jegy, 

de akihez közel áll ez a műfaj, annak mindenképp megéri. 

Figyeljétek még a diáknapos bulikat, mert jók szoktak lenni. 

A partytude.ro oldalon vagy a Zile și Nopți újságokban 

részletesen megtaláltok mindent amit kihagyok innen. Április 

16.-án Marea Hămăceală lesz a nagyparkban, sok ember kiül a 

fűbe meg mindenhova élvezni a zenét, a tavaszt, függőágyakban 

vagy nélkülük. Jól hangzik, úgyhogy ha biológus életetek 

megengedi nézzetek el ezek közül bármelyikre. 

A következő cikkben majd igyekszem nem ennyire általános 

lenni, ez csak egy bemelegítő. Addig is használjátok ki a tavaszt 

és látogassatok el minél több helyre. 

 

Kötő Emese-Anna 
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Viccek 
 

Versenyt repül a gém meg a 

gólya. Egy vadász 

észreveszi őket, előkapja a 

puskáját, lő. 
A gém élettelenül lezuhan. 

A gólya utánanéz:  

Gém over! 

 
Bemegy a ló a kocsmába és 

odacsap egyet a pultra! 

-Egy jó nagy korsó Dab - ot 

kérek! 

A kocsmáros kiszolgálja, a ló 

megissza, 

és megint odacsap egyet az 

asztalra. 

-Egy nagy vödör zabot kérek! 

Erre a kocsmáros megszólal 

feddőn. 

-Na de ló! Abrak-a-Dabra? 

Nagy csend senki se tud 

válaszolni. 

- Miért ül C.Norris a szemétláda 

tetején?            

                ???  

-Mert belevaló srác. 

 

 
 

 

Megfáradt egyetemista megy haza  

afalujába,  a kapuban várja  az 

édesanyja két csirkével. 

- Szervusz fiam, mit főzzek 

neked ezekből? 
- Pálinkát édesanyám, pálinkát! 

 
Az év végén vizsgáztatja a tanár 

az előző vizsgán megbukott 

diákokat. 

 - Ki tudja, hogy hívnak engem? 

Nagy csend senki se tud 

válaszolni.  

-Na jó, akkor ma milyen 

tantárgyból vizsgáztok? Megint 

nagy csend, erre se tud, senki 

válaszolni.  A tanár már majdnem 

könyörögve: 

 - Hát akkor legalább azt 

mondjátok meg milyen színű a 

tankönyv? Senki se válaszol, csak 

a leghátsó sorban az egyik diák 

mondja a padtársának: 

 -Te ez meg akar buktatni minket!  

 

Bogarak fociznak a réten. 

 A hőscincér odamegy a padon ülő 

bogárhoz. 

           -Te miért nem játszol? 

           -Nem látod? Én vagyok a 

cserebogár.  
 

Szemák László 
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BÖSZmeségek(V. évfolyam, 1.  szám) 

Szerkesztő: Molnár Zsuzsa, Kovács Zsuzsa 

Fedőlap: Molnár Zsuzsa, Kovács Zsuzsa 

Szerzők: Kiss Réka, Kötő Emese-Anna, Szemák László, 

Kovács Zsuzsa 

A BÖSZmeségeket a BÖSZ adja ki, a lapból értesüléseket 

csak a BÖSZmeségekre való hivatkozással lehet átvenni!  

 

 

Elérhetőségeink 

tel:  0743634259 

       0743824914 

mail: ubbbosz@yahoo.com, 

boszujsag@gmail.com 

web: ubbbosz.wordpress.com 

 


