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A szerkesztő levele

Lassan magunk mögött tudhatjuk a vizsgaidőszak megpróbáltatásait. Egy új,  reméljük si-
kerekben gazdag félév indul  mindannyiunk számára. A siker azonban  – ahogy mondani 
szokás – nem jön magától. Keményen meg kell dolgozni érte. Februári számunkban e sike-
rek eléréséhez kívánunk írásainkkal segítségetekre lenni. 

Számtalan módon élheti meg az egyetemi éveit egy hallgató. A szó, mely köré építettük a 
februári MEgazint, az a tudatosság.  Néhány lehetőséget szeretnénk felvillantani előttetek, 
hogy tartalmasan és eredményesen tudjátok megélni a diákéveket,  kihasználva ezáltal az 
egyetem adta lehetőségeket. 

Íme néhány példa: az új félév beköszöntével sokan a diploma megszerzése előtt állnak, 
sajnos többen a nyelvtudást igazoló dokumentum nélkül. Ebben segít jelen számunk Nyelv-
tanulás felsőfokon c. írása, vagy One step rovatunk, mely olyan tanulási technikákat mutat 
be Nektek, amelyek megkönnyíthetik felkészüléseteket, legyen szó nyelvvizsgáról vagy 
államvizsgáról. Az új félév elindulásával rengeteg teendő áll egy egyetemista előtt. Regiszt-
ráció, tárgyfelvétel, kérelmek, ösztöndíjpályázatok leadása és még sorolhatnám. Ezekben 
mind segítségetekre kívánunk lenni cikkeink révén, hogy a lehető leggördülékenyebben 
induljon ez az időszak.

A tavaszi félév elindulásán túl egy másik időpont is közeleg, ez pedig nem más, mint február 
15., a felvételi lapok beadásának időpontja. Ez sok végzős középiskolás és egyetemista 
számára is egy fontos határvonal, hiszen el kell dönteni, hogy hol és hogyan tovább. Riport-
jainkban olyan embereket szólaltattunk meg, akik a Miskolci Egyetem falai között töltötték 
diákéveiket és akik bizony a nagybetűs életben is sikeresen megállják a helyüket. Azt gon-
dolom, hogy aki a fentebb említett lehetőségek mellett baráti környezetben szeretné eltöl-
teni a diákéveit, az nem is választhatna jobb helyet ehhez a Miskolci Egyetemnél, ebben 
sokunkat erősítenek továbbá a selmecbányai diákhagyományok, mellyel Hagyományaink 
című rovatunkban foglalkozunk 

Végezetül azt kívánom, hogy döntsetek jól, és válasszátok a Miskolci Egyetemet, s ha már 
itt vagytok, akkor használjatok ki minden adódó lehetőséget, melyet a város és a campus 
kínál számotokra!

Konyári György,
a MEgazin főszerkesztője

Baráti üdvözlettel:

Konyári György
a MEgazin főszerkesztője



- -
- -

- -
- -

- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

----------

------------

--------

4 Fókuszban

Idén január 16-18. között rendezték meg az 
Educatio Kiállítást Budapesten, a Papp Lász-
ló Sportarénában. A kiállítás célja az előző 
évekhez hasonlóan az volt, hogy segítsen el-
igazodni a felsőoktatási intézmények útvesz-
tőiben a továbbtanulni vágyó fiatalok körében. 
Azonban nem csak a frissen jelentkező 

diákok, hanem a másoddiploma előtt álló fi-
atalok számára is tartogatott hasznos infor-
mációkat a kiállítás, melynek keretein belül 
főiskolák, egyetemek, nyelviskolák, valamint 
szakképző intézmények által felállított stan-
dok között cikázhattak az érdeklődő diákok. 
A Miskolci Egyetemről számos oktató, a ka-
rok Hallgatói Önkormányzatainak képviselői, 
valamint néhány doktorandusz adott tájé-
koztatást a leendő hallgatóknak. Leginkább 
a műszakis karok iránt érdeklődtek, de szép 
számban kérdezősködtek a Miskolci Egyetem 
többi karán folyó képzések felől is. A rendez-
vényen továbbá Hoffmann Rózsa is jelen volt.  

Muntyán Bernadett

Előző számunkban már olvashattatok a Böl-
csészettudományi Kar Modern Filológiai 
Intézete által szervezett nyelvi versenyről, 
melynek szóbeli fordulói január 8-án és 20-
án zajlottak le. A megmérettetésen az írás-
beli teszten legjobban teljesítő 15 angolos 
és 16 németes versenyző vehetett részt. 
Amíg az angol szóbeli fordulón a hallgatók 
Skócia múltjáról és jelenéről prezentáltak, 
majd válaszoltak a felmerülő kérdésekre, 
addig a németesek egy 50 kérdésből álló or-
szágismereti-kultúrtörténeti teszt kitöltésével 
mutathatták meg elmélyült tájékozottságukat, 
melyet poszterprezentáció követt egy szaba-
don választott országismereti témában.  Az 
angolosok közül az 1. helyezett Szarka Ve-
ronika, a Fráter György Katolikus Gimnázium 
tanulója lett (tanára Salamon Zsuzsanna), a 
2. helyezett Virosztek Dalma, a Fényi Gyula 
Jezsuita Gimnázium tanulója (tanára Szabó-
né Farkas Emma), a 3. helynek pedig Juhász 
Bence örülhett, szintén a Fényi Gyula Jezsu-
ita Gimnázium tanulója (tanára ugyancsak 
Szabóné Farkas Emma). A német verseny 
1. helyezettje Gáll Krisztina, az Avasi Gim-
názium tanulója lett (tanára Ardayné Szarka 

Györgyi), 2. helyezést vihetett haza Nagy 
Áron, a sárospataki Árpád Vezér Gimnázi-
um tanulója (tanára Leskóné Sárosi Mária), 
a képzeletbeli dobogó 3. fokára pedig Fe-
hér Klaudia, az Avasi Gimnázium tanulója 
állhatott (tanára Ardayné Szarka Györgyi). 
A verseny szervezői köszönik a Miskolc 
Holding Zrt., az Oxford Kiadó és a Goethe 
Intézet támogatását, amellyel lehetővé tet-
ték, hogy értékes könyvjutalmakkal ismerjék 
el a versenyzők színvonalas teljesítményét.

Muntyán Bernadett

Ismét gImnazIsták versenyeztek a Btk-n

educatIo kIállítás
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5Fókuszban

Olvasott szöveg értése

• Ajánlom az egyszerűsített olvasmányo-
kat, de középfok közelében érdemes 
egy-egy egyszerűbb nyelvezetű eredeti 
könyvvel is megpróbálkozni.

• Ha minden egyes nap elolvassuk a hí-
reket idegen nyelven, már akkor nagyon 
sokat tettünk egy használható nyelvtudás 
megszerzéséért. 

• Ha idegen nyelven olvasunk, akkor elő-
ször próbáljuk az idegen szavak jelenté-
sét a szövegkörnyezetből kikövetkeztet-
ni, csak utána szótárazzunk!

Nyelvtani teszt

• Mindenképpen érdemes beszerezni egy 
jó nyelvtani összefoglalót, amelyhez bár-
mikor fordulhatunk, ha egy-egy nyelvtani 
problémával találkozunk.

• A nyelvtani szabályokat ne bemagolni 
próbáljuk, hanem megérteni!

• A nyelvtan tanulásakor a legfontosabb a 
gyakorlás!

Íráskészség

• Talán ezeknél a feladatoknál a legfonto-
sabb a stabil szókincs, amire a sok ol-
vasás mellett nem csak magolással, de 

különböző szótanító applikációk/
weboldalak segítségével is 
szert tehetünk. (pl. Duo-
lingo, Busuu, Babbel)

• Ha van az adott 
nyelven jól tudó is-
merősünk, akkor 
érdemes idegen 
nyelven chatelni 
vagy e-mailezni 
vele.

Hallott szöveg értése

• A kedvenc filmjeinket 
nézzük újra idegen nyelven, 
és én ajánlom az idegen nyel-
vű felirat bekapcsolását is, hiszen így a 
szavak hangalakja az írott alakkal együtt 
rögzül.

Beszédkészség

• Tudatosan keressük az olyan szituáció-
kat, ahol anyanyelvűekkel beszélgethe-
tünk, de ha erre nincs lehetőség, akkor 
gyakoroljunk más nyelv-
tanulókkal, hiszen az 
a legfontosabb, hogy 
megszokjuk, hogy ide-
gen nyelven beszé-
lünk.

• A folyékonyságot he-
lyezzük a tökéletes-
ség elé!

Schäffer Anett

NyelvtaNulás felsőfokoN

Ebben a cikkben olyan technikákat mutatok be, amelyek segítségével gyorsabban és ered-
ményesebben sajátíthatunk el egy új nyelvet vagy a meglévő nyelvtudásunkat stabilabbá 
tehetjük. A nyelvvizsga feladatok típusai alapján osztom fel a tippeket, hiszen így külön-külön 
is fejleszthetjük részképességeinket.
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6 Fókuszban

Mikor és milyen céllal alakult meg a Dokto-
randusz Önkormányzat (ME-DÖK)?

Az önkormányzatot 2012 végén, az új fel-
sőoktatási törvénynek megfelelően alakítot-
tuk ki, amit – a szervezet felállítását köve-
tően – egyre több tartalommal igyekszünk 
megtölteni. A Doktorandusz Önkormányzat-
nak a törvény értelmében minden doktoran-
duszhallgató tagja. A doktoranduszok haté-
konyabb érdekképviselete miatt alakultunk 

meg, amely feladatot korábban a Hallgatói 
Önkormányzat látta el, s noha külön szer-
vezet vagyunk, próbálunk velük továbbra is 
aktív együttműködést kialakítani.

Milyen feladatokat lát el az Önkormányzat?

Fő feladatunk az érdekképviselet kialakítása 
az egyetemi Szenátusban, a Doktori Tanács-
ban, tudományszervezési tevékenységek 
megvalósítása, illetve információs csatornát 
jelentünk a doktoranduszok számára a kü-
lönböző pályázatokkal és ösztöndíj lehető-
ségekkel kapcsolatban.

Noha most is jelentékeny szereppel bírtok, 
milyen tervek szerepelnek még a jövőbeni 
elképzeléseitek között? 

Célunk, hogy a doktori képzésre felvett te-
hetséges kollégák tanulmányaik befejezését 
követően maradjanak itt az egyetemen, és 
már a PhD képzés ideje alatt is minél aktí-
vabb szerepet vállaljanak egyetemünk ku-
tatási tevékenységében. Szeretnénk, ha a 
2013 őszén sikeresen zárult tehetséggon-
dozási projektnek lenne folytatása a közel-
jövőben, mivel a pályázatnak köszönhetően 
egyetemünk doktoranduszai közül sokan 
vehettek részt nemzetközi konferenciákon 
és tanulmányúton, és többen részesültek az 
abszolutórium és a doktori fokozat megszer-
zését támogató ösztöndíjban. Már több csa-
tornán keresztül lépéseket kezdeményez-
tünk abba az irányba, hogy egyetemünkön 
legyen egy új, a PhD hallgatókat célzottan 
támogató projekt.
Úgy gondolom, hogy a doktoranduszok pá-
lyázatokban és ipari munkákba történő aktív 
bevonására van szükség ahhoz, hogy az ok-
tatói és kutatói utánpótlás jelenlegi, kritikus 

doktorandusz helyzetkép
Gáspár Marcell, a Miskolci Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának vezetője számolt 
be magazinunknak a Doktorandusz Önkormányzat megalakulásáról, jövőbeni céljairól, s a 
doktoranduszok helyzetéről.
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7Fókuszban

helyzete megoldódjon egyetemünkön. A 
különböző pályázatok által meg kell próbál-
ni olyan jövedelemi helyzetet megteremteni 
a fiatal kutatók körében, amely – ha nem is 
lehet teljesen versenyképes a magánszfé-
rában lévő jövedelmekhez képest – , lega-
lább a biztos megélhetést garantálja. Ebben 
nyújthat segítséget a Miskolci Egyetem Is-
kolaszövetkezete. Szeretnénk kidolgozni egy 
olyan rendszert, amelyben a különböző ipari 
munkákba és projektekbe bevont nappali ta-
gozatos doktoranduszok és a graduális hall-
gatók a Miskolci Egyetem Iskolaszövetkeze-
tén keresztül végeznék munkájukat, ezáltal 
elvégzett munkájukat követően ugyanakkora 
ráfordítás mellett kedvezőbb nettó jövedel-
met vihetnének haza. 
Örömmel számolhatok be továbbá arról, 
hogy 2014. február 21-22. között a Doktoran-
duszok Országos Szövetségének (DOSz) 
Műszaki, Építészeti és Földtudományi 
Osztályának kihelyezett ülésére a Miskolci 
Egyetemen kerül sor, amelynek keretében 
az ország több felsőoktatási intézményéből 
érkező műszakis doktoranduszok megte-
kinthetik egyetemünk korszerű laboratóriu-
mait is. Célunk, hogy az országos szervezet 

felé pályázatot nyújtsunk be az immáron 
közel 20 éves múltra visszatekintő DOSz 
nyári tábor megszervezésére, amelynek az 
elképzeléseink szerint 2014. augusztus vé-
gén a Miskolci Egyetem adhatna otthont. A 
nyári táborokon közel 150-200 doktorandusz 
vesz részt, amelyeken rendszerint a magyar 
tudományos közélet szereplői tartanak előa-
dásokat, valamint aktuális pályázati lehető-
ségekről is tájékozódhatnak az érdeklődő 
doktoranduszok.

Hogyan fest a helyzet doktoranduszok kö-
zött?

Örömmel számolhatok be arról, hogy a Nem-
zeti Kiválósági Programnak az új költségve-
tési időszakban is lesz folytatása. Várhatóan 
2014 őszén jelennek meg az új pályázati ki-
írások, és bízunk abban, hogy egyetemünk 
minél több fiatal kutatója részesülhet, dokto-
randuszi, pre- és posztdoktori ösztöndíjak-
ban.

Somogyi Gréta Kincső

A ME-DÖK megalakulásától kezdve tagja a Doktoranduszok Országos Szö-

vetségének (DOSz), amelyen keresztül országos szinten is erős érdekérvé-

nyesítő tevékenységet végez a doktoranduszhallgatókért. Ennek köszönhe-

tően az elmúlt időszakban több pozitív kezdeményezés is elindult:

- a nappali tagozatos doktoranduszok gyermekvállalás esetén jogosultságot 

kapnak a GYED-re,

- előrehaladott tárgyalások folynak abban az irányban, hogy a PhD képzés so-

rán eltöltött évek számítsanak munkaviszonynak a nyugdíjjogosultság megállapí-

tásakor,

- az elmúlt évben a DOSz-ban tudományos osztályok alakultak meg a Magyar 

Tudományos Akadémia osztályaihoz hasonlóan, amelyeknek a Miskolci Egyetem 

doktoranduszai közül is sokan a tagjai.
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8 Fókuszban

Milyen érzés a Miskolci Egyetem Hallgatói 
Önkormányzatának elnöki posztját betölteni 
így a 20. születésnapon?

Óriási dolog. Felemelő érzés, egyben ko-
moly felelősséggel is jár. A MEHÖK 1993-
ban alakult és az elmúlt időszak alatt kapott 
hideget, meleget, sokszor támadások össz-
tüzébe került, de mindig kiállt a hallgatók ér-
dekeiért. Egy dolgot tudni kell, nincs mindig 
jó döntés, de a nálunk dolgozó hallgatótár-
sakkal rendszerint azon dolgoztunk és dol-
gozunk minden nap, hogy a lehető legjobb 
megoldást tudjuk kínálni a felmerülő problé-
mákra és feladatokra.

Hogy értékeled a HÖK jelenlegi helyzetét? 
Hova mutat a jövő?

A legfontosabb feladatnak az elért pozíci-
ónk megtartását tartom, továbbá cél, hogy 
minél közelebb kerüljünk a hallgatókhoz, a 
működésünket egyszerűvé és átláthatóvá 
kell tenni. Bevallom, néha én is elbizonytala-
nodtam egy-egy pillanatban az elnökségem 
során, azonban az, ahogy a hallgatók kiáll-
tak értünk (pl.: 2012 novemberi diáktüntetés 
a felsőoktatás egyoldalú átalakítása ellen), 
példaértékű és mindig új erőt adott.

Van olyan dolog, amiben úgy érzed, hogy 
fejlődnie kell a MEHÖK-nek?

A kommunikáció fejlesztése, úgy gondolom, 
egy ilyen dolog lehet, ami segítene abban, 
hogy minél közelebb kerülhessünk a hall-
gatókhoz. Szeretnénk létrehozni továbbá 
egy olyan portált, ahol az egyetemisták egy 
saját belépő névvel és jelszóval egy közös-
ségi hálózatba kerülhetnek, ahol két kattin-
tással hozzájuthatnak jegyzetekhez, fontos 
információkhoz, programtájékoztatókhoz, 
kollégiumi vagy szociális ügyek elintézésé-
hez szükséges iratokhoz, tájékoztatókhoz, 
egyetemet és diákokat érintő hírekhez. A 
XXI. század internetes világában szükség 
van egy ilyen portálra a hatékonyság és az 
egyszerűség érdekében.

Az évforduló alkalmából tervez-e a MEHÖK 
valamilyen különlegességet? Rendezvényt?

2013. december 18.-án tartottunk egy jubile-
umi ünnepséget, ahová meghívtunk minden 

20 éves lett a me-hÖk
Túl a második X-en a Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormányzata. Az eddig megtett rögös 
út történetéről, példaképekről, tapasztalatokról beszélgettem a MEHÖK regnáló elnökével 
Szabady Szabolccsal.
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rektort és egyetemi hallgatói 
önkormányzati elnököt is, akik 
az elmúlt 20 évben tevékeny-
kedtek. A meghívottak visz-
szaemlékezéseket tartottak a 
nézőtéren ülő egyetemi veze-
tőknek, dékánoknak, kari HÖK 
elnököknek és képviselőknek. 
Nem titkolt tervünk volt, hogy 
ezzel az eseménnyel a jelen-
legi „kis hökösöknek” példát 
mutassunk, és egyúttal erőt ad-
junk a további működésükhöz. 
Az ünnepség végén egy kö-
tetlen beszélgetés, pezsgőzés 
és tortázás zárta az eseményt. 
Nem árulok el zsákbamacskát, 
ha azt mondom, az EFOTT 
rendezésének megpályázását is eme jeles 
évfordulóra időzítettük. Tökéletes megkoro-
názása lesz a „születésnapunknak”, hogy 
Magyarország legnagyobb hallgatói feszti-
válját Miskolcon rendezik. A Selmeci Diákna-
pokat 2014-ben Miskolcon tartják, ami külön 
örömöt okoz minden keresztelkedett hall-
gatótársamnak, valamint fontos elmondani, 
hogy a Miskolci Egyetemisták Szövetsége 

(MESZ), ami ez első hallgatói szervezetek 
között volt a Miskolci Egyetemen, idén lesz 
25 éves. Ennek okán szeretnénk egy nagy 
szakestet tartani, ahová minden egykori 
MESZ munkatársat meghívnánk az elmúlt 
25 évből, közösen megünnepelve ezt a jeles 
időszakot. 

Nagy Tomi
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A kar közel 15 
évvel ezelőtt 
jött létre, 2001-
ben csatlako-
zott a Miskolci 
Egyetemhez. A 
Mész utcában 
kezdte meg 
m ű k ö d é s é t 
egy régi, 70-es 
években épült 
általános iskola 
egykori épüle-

tében, mely távol esett az egyetem területétől. 
A kezdetben 40 fő képzését biztosító kar mára 
négy szakon folytat képzést, s biztosít ezáltal 
kiváló szakembereket az egészségügy szá-
mára.  

3 éve TÁMOP pályázat keretén belül laborok 
kialakítására kerülhetett sor, majd az E/5 és 
E/6 épületek oldalszárnyaiban hoztak létre 
demonstrációs gyakorló termeket (védőnői ta-
nácsadó, gyógytornász és ápolástan termek). 
Dékán Asszony szerint az egyetemnek is meg-
takarítás a költözés, a strukturális átalakításra 
nyert uniós pályázati forrást pedig hatékonyan 
használták fel. A hallgatók kedvezőbb feltéte-
lek mellett sajátíthatják el szakmai tudásukat, 
hiszen közelebb van a könyvtár, a sportlétesít-
mények, a központi ügyfélszolgálat. A diákok 
mellett az oktatók is örömmel üdvözölték a 
kar költözését, így végre méltó körülmények 
között dolgozhatnak, s egy komfortosabb, 
korszerűbb helyen végezhetik felelősségteljes 
munkájukat.  

Varhola Betti

egészségügyI kar a campuson
Az Egészségügyi Karnak – hosszú évek után – végre lehetősége nyílt arra, hogy beköltözzön 
az egyetem területére. Ennek jelentőségéről, előnyeiről számolt be magazinunknak dr. Kiss-
Tóth Emőke dékán asszony. 

2014. január 22-én Miskolc városa is megis-
merhette a Horizon 2020 kutatási keretprog-
ram célját, pályázási területeit és lehetőségeit. 

A program lényegében a kutatás-fejlesztésre 
helyezi a hangsúlyt, ezt pedig az Európai Unió 
70 milliárd euróval igyekszik támogatni, ami a 
tagállamok között kerül majd szétosztásra. 
A lillafüredi Palotaszállóban tartott információs 
napon Dr. Deák Csaba, a Nemzeti Innovációs 
Hivatal stratégiai elnökhelyettese rámutatott, 
hogy rendkívül fontos a térség erősségeinek 
és potenciáljának megfelelő feltérképezése, 
továbbá minél több pályázó bevonása. A cél 
egyértelműen az, hogy sikeresek legyünk a 
többi uniós országgal szemben, és a lehető 
legtöbb támogatást kapja meg ezzel hazánk, 
illetve az Észak-Magyarország régió.
Dr. Madarász Tamás egyetemi docens hang-
súlyozta, hogy a térség vezető kutatóhelye a 
Miskolci Egyetem és reményét fejezte ki, hogy 
a program keretén belül sikerül kiaknázni az 
ebben rejlő lehetőségeket. Arra is kitért, hogy 

a pályázati rutinunkban sajnos lemaradás ta-
pasztalható – habár így is az élmezőnyben 
mozgunk –, de ebben a jövőben segíteni 
szándékozik a Nemzeti Innovációs Hivatal, 
hasonló információs napokkal és ismeretter-
jesztéssel. Rávilágított számos korábbi sike-
res pályázatra, de leginkább a Kútfő projektet 
méltatta, ami a Műszaki Földtudományi Kar-
nak köszönhetően jelentős eredményeket ért 
el a vízkészlet-gazdálkodás területén. 
Torma András, a Miskolci Egyetem rektora 
azt reméli, hogy a Horizon 2020 projektnek 
köszönhetően egyetemünknek még több le-
hetősége lesz 
a különböző 
kutatásokra és 
fejlesztésekre 
következő évek-
ben.

Boldizsár
Csongor

Új lehetőségek a horizoNtoN - horIzon 2020
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A TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 
jelű projekt keretében az Európai Unió támo-
gatásával, az Európai Szociális Alap társfi-
nanszírozásával valósultak meg azok a ku-
tatások, melyek a 4-es Kiválósági Központ 
keretében Innovációs Gépészeti Tervezés 
és Technológiák témában folytak a Miskol-
ci Egyetemen. A központ célja a kutatási 
potenciál fejlesztése olyan kutatásokkal, 
amelyek innovatív modellezést, tervezést és 
technológiai folyamatokat valósítanak meg. 

Ez összhangban van az Európai Unió azon 
törekvésével, amely az innováció serken-
tésére, a leghatékonyabb környezetbarát 
technológiák alkalmazására, fejlesztésére 
irányul. 

Az elmúlt időszak eredményeit mutatta be 
a 2014. január 24-én megrendezett dissze-
minációs konferencia, melyre az egyetemi 
tanácsteremben került sor. A rendezvényt – 
melyen 22 nívós előadás hangzott el – Dr. 
Jármai Károly egyetemi tanár, 
központvezető nyitotta meg. Ezt követő-
en Dr. Gácsi Zoltán dékán, a Kiválósági 

Központ szakmai vezetője elmondta, hogy a 
kutatóegyetemi projektben kialakult négy ki-
válósági központban a jelentős forrásráfordí-
tás eredményeként egy impozáns infrastruk-
túra jött létre. Közös cél a szellemi potenciál 
fejlesztése, mely egyetemi hallgatók, új PhD 
hallgatók, fiatal kutatók projektbe való be-
kapcsolódását jelenti. Meggyőződése, hogy 
az eddigi eredményeik jelentik a jövőbeni 
pályázatok elnyerésének alapját, hiszen a 
2014-2020 közötti időszakban az egyetem 
által eltervezett módon szeretnének tovább 
működni. A központ részt vett a Megyei Fej-
lesztési Ügynökség programgyűjtésében 
is, melynek célja, hogy a projektötletekkel 
segítsék a programkiírásokat. Fontosnak 
tartják a jövőben EFOP és GINOP források 
mozgósítását is annak érdekében, hogy a 
központ felkerülhessen Magyarország, ill. 
Európa tudástérképére, és részt tudjon vál-
lalni a Horizon 2020 programokban.

Tóth Orsi

InnovácIós gépészetI tervezés

és technológIák konferencIa
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Arra kértek, hogy írjak egy jegyzetet arról, mi-
lyen is a tudatos hallgató a 21. szá-

zadi felsőoktatás világában. E 
kérdésre persze igen sok-

féle válasz lehetséges, 
leírom hát azt, miként 
tekintek én a hallgatói 
tudatosságra.
A tudatos hallgató – 
úgy gondolom – min-
denekelőtt tudja, hogy 
az egyetem, az adott 

képzés csakis lehető-
ségeket teremthet. Hogy 

a hallgatók miként élnek e 
lehetőségekkel, rajtuk áll. Má-

sok jegyzetéből tanulni az elégsé-
gesért, mégpedig bármiféle érdeklődés nélkül, 
később pedig az egyetemet meg a tanárokat 
okolni, mert nincs meg a kívánt munkahely, 
meglehetősen inkorrekt dolog. A tudatos hallga-
tó tehát tudja, hogy a diploma értékét a hallgatói 
évek milyensége határozza meg.
Épp ezért fontos, hogy olyan szakon tanuljunk, 
amelyet tényleg szeretünk, amely tényleg ér-
dekel és motivál is minket. A felsőoktatásban 
eltöltött évek ugyanis ekkor lehetnek igazán 
építőek. A tudatos hallgató először tudatos 
felvételiző. Amikor tehát felvételizünk, káros, 
mindenféle trendeknek és külső befolyásoknak 
engednünk. Nincs olyan szak, nincs olyan pá-
lya, amelyen ne lehetne érvényesülni. A lényeg 
a kellő hivatástudat és elkötelezettség.
Már hallgatóként keresnünk kell a különböző 
szakmai gyakorlati lehetőségeket – itt persze 
nem a több szakon amúgy is kötelező szakmai 
gyakorlatról van szó –, valamint a kibontakozás 
egyéb lehetséges formáit. Ekképp tapasztala-
tokat szerezhetünk, ugyanakkor kapcsolatokat 
alakíthatunk ki, a kapcsolati tőke jelentőségét 
pedig nem lehet eléggé hangsúlyozni az állás-
keresésben. 
A tudatos hallgató mindemellett arról sem feled-
kezhet meg, hogy a hallgatói élet nem szólhat 
kizárólag a kötelességekről. Nem szabad tehát 
megvetnünk azokat a földi örömöket sem, ame-
lyek életre szóló élményekkel és tapasztalatok-
kal gazdagíthatják fiatal, hallgatói éveinket.

Rada János

hallgatóI
tudatosság

Februártól itt az új, központi tanulmányi szer-
vezet. Jelentősen bővül az Egyetemi Ügyfél-
szolgálati Központ feladatköre, így tanulmá-
nyi ügyeik java részét a jövőben itt intézhetik 
az egyetem hallgatói. Minderről Óváriné Dr. 
Balajti Zsuzsanna, az egyetem tanulmányi 
rektorhelyettese tájékoztatta lapunkat.
Immár évek teltek el azóta, hogy az egye-
temi Szenátus egy új, központi tanulmányi 
szervezet felállításáról döntött, azonban a 
döntés végrehajtása mind ez idáig elmaradt. 
Az új egyetemi vezetés, mivel fontos célként 
tekint a megújulásra, tavaly e kérdésben is 
lépett, és február 1-re tűzte ki az új szerve-
zet debütálását. E reformot indokolta az a 
kívánalom is, hogy a Miskolci Egyetem mind 
inkább egységes arculattal jelenhessen meg 
a felsőoktatás világában, a felvett hallgatók 
és a szülők előtt épp úgy, mint például az 
önkormányzatok és a különböző cégek előtt. 
A központosított tanulmányi ügyintézés egy 
fontos lépés afelé, hogy a színes képzési 
palettát kínáló universitas egységes arcula-
tot nyerhessen, mondta el Óváriné Dr. Balajti 
Zsuzsanna.
A cél az, hogy a hallgatók itt iratkozhassa-
nak be, itt intézhessék folyamatos tanulmá-
nyi ügyeiket, majd itt is kaphassanak diplo-
mát, mindeközben pedig olyan egységes 
formanyomtatványokkal találkozhassanak, 
amelyeken csak a karok nevei és logói kü-
lönböznek. E tanulmányi osztály februártól 
az A/1-es épületben, az Egyetemi Ügyfél-
szolgálati Központ jól ismert helyén várja a 
hallgatókat. Ugyanakkor fontos, hogy a költ-
ségtérítésekkel kapcsolatos ügyek, valamint 
az olyan kérdések, amelyek szakmai döntést 
igényelnek, mint például a kreditekkel és a 
tantárgyakkal kapcsolatosak ügyek, tovább-
ra is az egyes karokon maradnak és kari 
ügyintézők foglalkoznak azokkal.
A tanulmányi rektorhelyettes végül kiemel-
te, hogy a központi tanulmányi szervezet 
különösen előnyös lehet az elsőéveseknek, 
valamint azoknak a hallgatóknak, akik több 
karon tanulnak, ugyanis egyhelyütt intézhe-
tik tanulmányi ügyeiket. A jelentékeny válto-
zásokról az egyetemi honlap is tájékoztatja 
az egyetem polgárait.

Rada János

megújul az ügyIntézés
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A jövőben államilag támogatott, ingyenes 
nyelvtanfolyamokra jelentkezhetnek azok az 
egykori hallgatók, akik nyelvvizsgahiány miatt 
nem vehették át a diplomájukat. 
Az elmúlt években rendre előtérbe került az 
a probléma, hogy diplomák tízezrei marad-
nak az egyetemeken és a főiskolákon, mivel 
a hallgatók nem teljesítik nyelvi kötelezett-
ségeiket. Az intézmények mára lehetőséget 
kaptak arra, hogy saját, belső nyelvvizsgákat 
szervezzenek. Most egy új, diplomamentő 
program is indul.
A kormányzat ugyanis tavasztól ingyenes 
nyelvtanfolyamokkal támogatja azokat, akik 
nem kaphattak diplomát.  E program kereté-
ben mintegy tízezer exhallgató tanulhat, még-
pedig angol, német és francia nyelven. A tan-
folyamokat ugyanakkor csak olyanok vehetik 
igénybe, akik már záróvizsgáztak, tehát nincs 
hallgatói jogviszonyuk, diplomájukat azonban 
még nem vehették át. (Nekik egyébként az 
elhelyezkedési esélyeik is rosszabbak, mint 
azoknak, akik a záróvizsga után diplomát is 
kaphattak.)

A 120, 180 és 240 órás nyelvtanfolyamok, 
amelyek a megyeszékhelyeken indulhatnak, 
a középfokú általános – tehát nem szaknyelvi 
– nyelvvizsgákra készíthetik fel a jelentkező-
ket. Az alapfokú nyelvvizsga ugyan nem fel-
tétel, de az alapfokú nyelvtudás igen, ezért a 
jelentkezőknek szintfelmérő tesztet kell kitöl-
teniük. A tanítás később 5–15 fős csoportok-
ban történhet, hetente minimum 6, maximum 
20 órában. A tervek szerint esti és hétvégi 
időpontok egyaránt választhatóak lesznek. 
A szintfelmérő, a tan-
anyag és a tanfolyam 
egyaránt ingyenes, 
azonban azoknak, akik 
2015. augusztus 15-ig 
nem tesznek sikeres, 
C típusú középfokú 
nyelvvizsgát, a képzé-
si díj felét vissza kell 
fizetniük. Az úgyne-
vezett diplomamentő 
programra márciustól 
online lehet jelentkezni.

Rada János

nyelvtanfolyamok a dIplomákért
Nyelvtanfolyamok a diplomákért - Diplomamentő programot indít a kormányzat

■ A felsőoktatási stratégia, amely korábban e ro-
vatban is a fókuszba került, végül mégsem került az 
országgyűlés elé. Információk szerint ebben a parla-
menti ciklusban már biztosan elmarad a felsőoktatás 
átalakítása. 

■ Hamarosan dönteniük kell az idén felvételizők-
nek, ugyanis február 15-én lezárul az idei felvételi 
jelentkezési időszak. Az alap- és osztatlan képzés-
re, illetve felsőoktatási szakképzésre jelentkezők 
idén is maximum 500 pontot gyűjthetnek. A mini-
mumponthatár, amely alatt senki sem kerülhet be 
az egyetemekre és a főiskolákra, 260, a felsőokta-
tási szakképzések esetében pedig 220 pont lesz. E 

ponthatárok az állami ösztöndíjas és az önköltsé-
ges képzésekre egyaránt vonatkozni fognak. Több 
szakon az emelt szintű érettségi is kritérium lesz, 
így például az új, egyébként kiváló lehetőségeket 
kínáló osztatlan tanárképzésen is. Keretszámok 
ezúttal sem lesznek, tehát az intézmények kapa-
citásaiknak megfelelően vehetnek fel hallgatókat. 
A Miskolci Egyetem hét kara és független intézete 
idén is igen széles képzési palettát kínál a felvéte-
lizőknek. A szeptemberben induló képzésekről az 
egyetemi honlapon, a kari oldalakon, illetve a hiva-
talos felvételi tájékoztatóban egyaránt tájékozód-
hatnak az érdeklődők.

Rada János

rÖvId hírek
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tanulj meg tanulnI!
„Minél többet tanulok, annál inkább rájövök, milyen keveset tudok.” Ismerős a bölcs Ariszto-
telész ősrégi mondása?  Bizony, ez valahogy hasonlóan működik ma is. Aktuális számunkban 
abban próbálunk segíteni, hogy megtaláljátok a számotokra legmegfelelőbb tanulási techni-
kákat, amit aztán a jövőben sikeresen alkalmazhattok is!

Jó ha tudod!

 - Átlagosan 40-50 perc koncentrált tanu-
lás után, 5-10 perc egészségügyi pihenő 
ajánlott!

 - A pihenés nem időpazarlás, hanem egy 
hosszabbtávú befektetés a sikeres ered-
mény érdekében!

 - A szervezeted a saját maga módján fog 
automatikusan kikapcsolni, ha szüksége 
lesz rá (bambulás, elbóbiskolás stb.)

 - A túlterheltség legsűrűbben előforduló je-
lei: hányinger a vizsgát megelőzően, ér-
dektelenség, szorongás, fejfájás.

Érdekes, hogy írásunk mennyi mindet elárul-
hat rólunk. A tanulással, érdeklődésünkkel 
kapcsolatosan is.

A humán beállítottságúak írásának ismérvei
 - Jobbra dőlő vonalak, girlandos, hurkos, 

kerekded formák
 - Kicsi jobb margó (a többi margó változó)
 - Felfele irányuló végvonalak
 - Kezdő- és végvonal összekötése általá-

ban hiányzik

A reál beállítottságúak írásának jellemzői
 - Álló vagy balra dőlő vonalak
 - Nagyobb jobb margó
 - Szabályosság, rendezettség, egyenletes 

alapvonalak
 - Határozott, letört végvonalak

Íme, 5 hatásos tipp a sikeres
tanuláshoz!

5.  Stressz stop!  Tudományos kutatások 
bizonyítják, hogy a halk, nem túl gyors tem-
pójú zenék nem pusztán idegrendszerünkre 

fejtik ki jótákony hatásukat, de még a kon-
centrációt is javítják! A neten szép számmal 
találsz kifejezetten vizsgaidőszakra összeál-
lított mixeket!

4. Gazdálkodj okosan! Fontos a jó időbeosz-
tás, hiszen a rengeteg új információ túlterheli 
az agyadat. Kell az idő, hogy megeméssze, 
szelektálja és feldolgozza az újonnan meg-
szerzett információkat.

3. A tudatos étkezés csodákra képes. Nem 
csak az új ismeretek emésztésére, hanem 
a bevitt ételekre is célszerű odafigyelni: a 
B-vitamin az idegrendszere van jó hatással, 
az E-vitamin pedig segít a koncentrációban, 
ráadásul a stressztől is megszabadít, tehát 
a csoki mellett érdemes beiktatni egy kis 
zöldséget is az értendünkbe. (A brokkoli, a 
spárga, a káposzta és a spenót kifejezet-
ten előnyösek, akár leves formájában is.) 
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16 One step 

Elmaradhatatlan a reggeli, hiszen a korai 
órákban a legaktívabb az agyunk és ezt 
megturbózva egy kis fehérjebevitellel csúcs-
teljesítményt érhetünk el!

2. A mozgás, a séta, egy adott helyzet vál-
toztatása mindig jól jön akár a vérkeringés 
szempontjából, akár azért, mert kizökkensz 
a feszített tempóból, így nem végződik bam-
bulással a tanulás.

1. Alvás. Ha jól osztod be az idődet, és nem 
esel az „egyetlen éjszaka alatt megváltom 
a világot” típusú hibába, akkor egy alvással 
töltött éjszaka valóban képes minden aznap 
szerzett információt az agyadban úgy elrak-
tározni, hogy másnap a kellő pihenést köve-
tően sikeresen tudd hasznosítani őket!

Tanulj másképp! 

Ha az eddigi tanulási módszereid nem vál-
tak be teljesen, most megismerkedhetsz két 
érdekes stratégiával, amik az utóbbi időben 
nagy népszerűségnek örvendenek:

1. A villámolvasás (speed reading) techni-
kája:
Állítólag ez a módszer lehetővé teszi, hogy 
ugyanannyi idő alatt háromszor annyi 

anyagon rágd át magad, mint általában. A 
séma a következő: „fotóolvasás” nevű lépés 
által olyan különleges, jobb agyféltekés olva-
sási élménnyel gazdagodsz, amely lehetővé 
teszi, hogy az agyad szinte lefényképezze 
az olvasni kívánt szöveget a következő öt 
lépésben:

2. Felkészülés 
Először is meghatározod a célodat. Ha előre 
tisztázod, hogy milyen információk kigyűjté-
sére van szükséged, fogékonnyá teszed az 
agyad az új ismeretekre az olvasás megkez-
dése előtt. Ezután egy koncentráltabb álla-
potban az agyad lehetővé teszi, hogy a jobb 
féltekéje is aktiválódjon.

3. Előzetes áttekintés 
A hagyományos olvasás során a részletek-
től haladunk az egész felé. Itt jön ennek a 
módszernek a lényege, ugyanis a villámol-
vasásnál ez fordítva történik. Elsőként a 
részleteket megvizsgálva szelektáljuk, hogy 
mit olvasunk el.

4. Fotóolvasás 
Elvileg egy különleges szemállásra van 
szükségünk a sikeres kivitelezéshez. (Bő-
vebb kiegészítő információért a lenti sorok-
ban ajánlunk nektek pár könyvet a módszer-
rel kapcsolatban.) Tudatos elménk ebből, a 
szinte fotózással egyenértékű technikából 
semmit sem képes felfogni, a tudatalattink 
azonban lényegesen nagyobb mennyiségű 
információ befogadására képes így. 

5. Aktiválás 
Meghatározott lépésekkel hozzáférünk a 
tudattalanban lévő tudáshoz. Átfutjuk a szö-
veget még egyszer, és a számunkra fontos 
területeken időzünk csak el. Ha eddig ha-
tásosan végeztük a technikát, akkor itt már 
agyunk tudatalattija automatikusan kiszűri a 
lényeges információkat.

6. Sebesolvasás
A kulcsszó itt a változó sebesség, és az, 
hogy nem állunk meg értelmezni egy részt. 
Ez a hagyományos olvasáshoz leginkább 
hasonló fázisa a rendszernek. A könyvet az 
elejétől a végéig átolvassuk, de nem állunk 
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meg elemezgetni, hiszen már szükségtelen.

Ha a kutatásoknak hinni lehet, a módszer 
gyakorlásával sokkal kevesebb időt vesz 
igénybe a szükséges ismeretek elsajátítása.

7. Gondolattérkép (Mind map) 
Ez a módszer az asszociációkra épülő tanu-
lást részesíti előnyben. A legtöbben ugyanis 
valamihez kötjük a megtanulandó anyagot, 
az új részeket így meglévő ismereteink közé 
illesztve. 

A módszer lényege a következő:
A verbális ismeretek képi megjelenítése egy-
szerre mozgósítja mindkét agyféltekét. Az új 
ismeretekből kiemeljük a lényeget, csoporto-
sítsuk, és térben elhelyezzük azt. 
Tehát vizuális elemekkel rajzold meg az 
megtanulandó anyag térképét, így kiszűröd 
a fontos információkat, és csak arra koncent-
rálsz, ami lényeges.

1. A gondolattérkép tárgya központi he-
lyen van, így könnyen felidézhetjük a ta-
nulás során

2. A fő témák a központból ágaznak ki, eh-
hez kötünk majd minden altémát

3. Az ágak csomópontokba, majd a köz-
pontba kapcsolódó szerkezetet formál-
nak
 

Könyvtippek a számodora legmegfelelőbb 
tanulási módszer elsajátításához:

Paul R. Scheele: Házi villámolvasás-tanfo-
lyam kézikönyve
Gyarmathy Éva: Gondolatok térképe
Christian Grüning: Az eredményes tanulás 
titka

Kerekes Bernadett
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18 Lapszemle

www.uni-miskolc.hu
Az egyetem honlapján számos hasznos in-
formáció tárul elénk: tudomást szerezhetünk 
többek között az egyetem különböző karairól, 
az aktuálisan futó projektekről, kutatásokról, 
pályázatokról, nem utolsó szempontként pe-
dig rengeteg hallgatói információ áll mind az 
egyetem diákjai, mind pedig a még felvételi 
előtt álló hallgatók rendelkezésére (pl. részle-
tes tájékoztatást olvashatunk a Neptun rend-
szeréről, a kollégiumokról és a nyelvvizsgák-
ról is).

kollegium.uni-miskolc.hu
A Bolyai kollégium honlapja elemi információ-
kat biztosít a miskolci kollégisták számára. Az 
itt található linkre kattintva eljuthatsz a Kollsys 
elektronikus pályázati rendszerbe, vagy akár 
az Uni-Hotel honlapjára is, és eseti foglalás 
esetén informálódhatsz továbbá az egyes 
kollégiumok szobáinak áráról, felépítéséről. A 
honlapot rendszeresen frissítik, így még idő-
ben tájékozódhatsz a pályázati feltételekről, 
annak időintervallumáról és a beköltözés előtt 
megtalálhatod a szobabeosztást is! 

www.lib.uni-miskolc.hu
A hallgatók életében nélkülözhetetlen fontos-
ággal bír a könyvtár. A honlapot böngészve 
részletes leírást találunk a könyvtár szolgál-
tatásairól (általános tájékoztatás, kölcsönzés, 
könyvelőkészítés, jegyzetárusítás, Selmeci 
Műemlékkönyvtár, másolás, kötészet), továb-
bá értesülhetünk a könyvtár eseményeiről. Az 
oldal leghasznosabb részének azonban min-
denképpen az E-könyvtár bizonyulhat, hiszen 
lehetőségünk van az egyetem által előfizetett 
– egyébként méregdrága – adatbázisok és 
tudományos folyóiratok hozzáférésére (EBS-
CO, HeinOnline, WBIS stb.)

www.iok.uni-miskolc.hu
A munakerőpiacon való érvényesülés megha-
tározó faktora a nyelvtudás. Az Idegennyelvi 
Oktatási Központ honlapján kedvünkre vá-
logathatunk a különböző lehetőségek közül, 
függetlenül attól, hogy már meglévő nyelv-
tudásunkat szeretnénk bővíteni vagy egy 
teljesen új nyelvvel kívánunk megismerked-
ni. Megismerkedhetünk a különböző nyelvi 
kurzusokkal (intenzív tanfolyam, szaknyelvi 
vizsgára felkészítő tanfolyam, intézményi 
nyelvvizsgára felkészítő tanfolyam), jelszó 
ismeretében pedig online tananyagokat is le-
tölthetünk az oldalról.  

Somogyi Gréta Kincső

az egyetemmel kapcsolatos honlapok
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19Pályázatok - pályáz(z)atok

Szociális alapú ösztöndíjak:

1) Alaptámogatás: a tanulmányaikat meg-
kezdő hallgatóknak szóló egyszeri támoga-
tási forma. Nagyon fontos tudnivaló ezzel a 
támogatással kapcsolatban, hogy a hallgató a 
tanulmányai megkezdésekor  – tehát a legel-
ső félévében – BSc és MSc képzési formában 
egyaránt megigényelheti a támogatást.
2) Rendszeres szociális ösztöndíj: ez a jut-
tatási forma elsősorban a szociális alapon rá-
szoruló hallgatók számára nyújt anyagi segít-
séget. A pályázóknak a szociális helyzetüket 
kell igazolniuk a szükséges dokumentumok 
elektronikus úton történő feltöltésével (pl. 
igazolás az egy háztartásban élők számáról, 
kereseti igazolás, testvér(ek) iskolalátogatási 
igazolása(i) stb.).
3) Rendkívüli szociális ösztöndíj: olyan 
hallgatók számára kialakított ösztöndíj, akik 
rossz anyagi körülmények között élnek, il-
letve akiknél váratlan baleset következtében 
veszélybe került megkezdett tanulmányaik 
folytatásának lehetősége. A pályázóknak iga-
zolniuk kell szociális rászorultságukat és a 
rendkívüli okot, amiért a támogatást megigé-
nyelték (pl. családban bekövetkezett baleset).
A fent felsorolt támogatási formákra csak nap-
pali tagozaton tanuló, államilag támogatott és 
részösztöndíjas képzésben résztvevő hallga-
tók pályázhatnak.

Tanulmányi alapú ösztöndíjak:

1) Tanulmányi ösztöndíj: az ösztöndíjra jo-
gosultak megállapítása során az előző féléves 
tanulmányi átlag és az előző félévben telje-
sített kreditek számát veszik figyelembe. (Az 
ösztöndíjat nem kell külön megpályázni.)
2) Kiemelt tanulmányi ösztöndíj: kiemelt 
tanulmányi ösztöndíjban részesülhet az a 

hallgató, aki az adott szemesz-
tert megelőző két félévben 
4,5 feletti tanulmányi átla-
got ért el, továbbá előnyt 
jelent a különböző ku-
tatásokban, projektek-
ben, konferenciákon 
való részvétel, a TDK, 
OTDK helyezés és a 
publikáció is. 

Erre a két ösztöndíjra min-
den államilag finanszírozott 
képzésben résztvevő, nappali ta-
gozatos hallgató jogosult, utóbbira azon-
ban külön pályázni kell. 

3) Közösségi ösztöndíj: minden olyan hall-
gató megigényelheti, aki a Miskolci Egyetem 
diákjaként a campus közéletében nyújt ki-
emelkedő teljesítményt. A közösségi ösztöndíj 
elbírálása során minden – az egyetem berkein 
belül végzett, s a közösség érdekeit szolgáló – 
teljesítmény egyaránt fontos, nélkülözhetetlen 
azonban a jogosultságot  igazoló dokumen-
tum(ok) benyújtása is. 
Az Alaptámogatásra, a Közösségi- és a Rend-
szeres Szociális Ösztöndíjra a SZÖBSYS 
elektronikus pályázati rendszeren keresztül 
lehet jelentkezni a megfelelő adatlap kitölté-
sével, illetve a szükséges igazolások feltöl-
tésével (http://www.mehok.uni-miskolc.hu/
szobsys). 

A pályázati időszak kezdete:
2014. január 31. (12.00)  
A pályázati időszak vége:
2014. február 19. (24.00)
Hiánypótlásra
február 25-től március 3-áig (16.00) van lehetőség!

Varhola Betti

házon Belül -
ÖsztÖNdíj lehetőségek a tavaszi félévbeN

„A 2013/2014-es tavaszi félév során is számos szociális, valamint tanulmányi alapú ösz-
töndíj nyerhető el. Jelen számunkban az egyetem által meghirdetett pályázatokról adunk 
rövid tájékoztatást.
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„az elszántság és a kItartás a legfontosaBB”
Hangja minden sportbarát számára ismert, azt azonban kevesen tudják, hogy a sportkom-
mentár és műsorvezető 2011-ben a Miskolci Egyetem Politológiai szakán végzett. Mezei 
Dániel a Magyar Televízió székházában fogadta a MEgazin újságíróját.

Budapestiként hogy jött az ötlet, hogy a Mis-
kolci Egyetemre jelentkezzen?

Már dolgoztam, családom volt, amikor úgy 
gondoltam, hogy egyszer még szükségem 
lehet egy politológus diplomára A fő indok, 
amiért a Miskolci Egyetemet választottam 
az volt, hogy csak itt indult ebben az időben 
politológia levelező szak. Főleg felnőttek-
kel tanultam együtt, másoddiplomásokkal, 
és ha jól emlékszem minden második hét-
végén jöttem az egyetemre. Mindig Tapol-
cán aludtunk a barátaimmal, onnan jártunk 
órákra. Nagyon kellemes időszaka volt ez 
az életemnek, nagyon szerettem Miskolcra 
utazni, csak aztán eléggé besokasodtak a 

munkáim, így az utolsó pár évet elég zakla-
tottan tudtam csak csinálni. 

A sport szerelmese miért éppen a politológi-
át választotta?

Mindig is érdekelt a téma, és abszolút cél-
irányosan cselekedtem, amikor jelentkez-
tem. Sikerült is jelesre diplomáznom belőle. 
Sportújságíró vagyok, imádom a sportot, de 
mindig nyitott ember voltam, s az akkori ér-
deklődésemnek ez tökéletesen megfelelt. 
Gondoltam, hogy kipróbálom magam más 
területen is, így hát belefogtam, és egyálta-
lán nem bántam meg, hiszen a jogi alapozó 
tárgyak, az alkotmánytörténet mind-mind na-
gyon izgalmasak voltak. 

Volt valamilyen sportolói előélete?

Öttusáztam, vízilabdáztam az OSC-ben és a 
Vasasban, kenuztam is, de nem élsportoló-
nak neveltek a szüleim, csak fontosnak tar-
tották, hogy sportoljak. Ezek is megalapoz-
ták az érdeklődésemet a sport iránt.

Szóval mindig is sportriporter akart lenni?

Szerintem ez nem így működik az emberek 
életében. Fiatal koromban persze elkép-
zeltem, hogy kommentátor vagyok, közve-
títettem a kocsiban és mindig szerettem a 
sportot a focitól kezdve a technikai sporto-
kig, amikor pedig bekerültem a szakmába, 
ez a fajta érdeklődés tudásként jelent meg. 
Ha valaki érdeklődik valami iránt, ismeretei 
vannak az adott témában, természetesen 
könnyebben halad előre. Az elszántság és 
a kitartás a legfontosabb. Amikor a rádióhoz 
kerültem 1993-ban hamar kiderült a háttértu-
dásom, és a hangi adottságaim is lehetővé 
tették, hogy azzal foglalkozzak, amivel min-
dig is szerettem volna.
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 Mitől függ az, hogy kiküldik-e egy sportese-
ményre vagy a stúdióból közvetít?

Ez nagyon változó. A kiemeltebb esemé-
nyekre, Olimpiákra, vízilabda-világbajnoksá-
gokra általában helyszínre megyünk, de ahol 
lehet, próbál spórolni a TV. Nagyon drága 
„játék” ez, nem csak miattam, hanem az uta-
zási költség és a kommentátorállás miatt is. 
Minden eseményre nem küldenek helyszíni 
kommentátort, gondosan átgondolják, hol 
érdemes a helyszíni jelenlét. Ezek főleg a 
magyar érdekeltségű világesemények.

Hogy fér meg az utazás és a feszített tempó-
jú munka a család mellett?

Nagyon korán kezdtem, hiszen 22 éves ko-
romban már a rádióban dolgoztam, így szá-
munkra a feleségemmel ez már az elejétől 
fogva egy életformává vált. Hétvégente dol-
gozom, általában sokat éjszakázom, és az 
utazás is rapszodikus, hiszen hol többet kell 
menni, hol kevesebbet. Arra figyelek, hogy a 
gyermeknevelésben rendesen kivegyem a 
részem.

Sidney, Peking, Talmácsi Gábor világbaj-
noksága... Kommentátorként melyik Ön által 
közvetített sporteseményre a legbüszkébb? 

A számomra legnagyobb sportélmény a 
2013-ban megrendezett barcelonai vízilab-
da-világbajnokság. Pekingben benne volt a 
levegőben – főleg amikor a szerbek kiestek 
–, hogy a magyar férfi vízilabda-válogatott 
olimpiai bajnok lesz. Barcelonában viszont 
új csapattal, új korszakban, teljesen kiélezett 
küzdelemben lettünk világbajnokok. Hatal-
mas élmény volt számomra, hogy ezen a 
vb-n én is a helyszínen lehettem.

Fel szokták ismerni az emberek a hangját az 
utcán?

Ez vicces, mert előbb az arcomat ismerik 
meg, csak aztán a hangomat. Az egyetlen 
vagyok a sportszerkesztőség stábjában, 
aki a szakma minden területén dolgozik, hi-
szen kommentátorként, szerkesztőként és 

műsorvezetőként is dolgozok. Mostanában 
elég sokat vagyok a reggeli sávban képer-
nyőn és sok visszajelzést kapok. Felismerik 
az arcomat. 

Milyen fontosabb eseményeken hallhatjuk 
Önt a közeljövőben?

A februári téli olimpián a rövidpályás gyor-
skorcsolyát fogom kommentálni. Emellett 
– ha minden jól megy – közvetítek az idei 
vízilabda-Európai-bajnokságon és termé-
szetesen a foci világbajnokságot is nagyon 
várjuk már...
 

Keszi Bálint
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slam poetry -  kortárs kÖltészet, vagy csak egy újaBB hóBort?

Újdonság bontogatja szárnyait Magyarországon! Stílus vagy műfaj? Költészet, vagy hang-
zatos közhelyek puffogtatása versbe foglalva?

A Slam Poetry, mint önálló előadói műfaj 
az 1980-as évek közepén jelent meg Marc 
Kelly Smith kezdeményezésére. Egy olyan 
modern költészeti stílusként definiálható, 
ami nem versfelolvasás, nem színpadi előa-
dás, sem pedig rap. Leginkább ennek a há-
rom stílusnak a keveréke.  A slam kicsit rap, 
mert a szövege az utca nyelvén szól, aktu-
ális témákról, kicsit színházias, mert a ver-
sek előre megtervezettek és begyakoroltak, 
kicsit mégis vers, mert a szövegek rímesek 

és gazdagok hasonlatokban, metaforákban. 
Egy igazi kötetlen stílus, talán ezért is ilyen 
népszerű a világon. Magyarországon a hazai 
slam mozgalmat a Budapesti Műcsarnok in-
dította el 2006 februárjában Budapest Slam 
nevű rendezvényével, amit költők és rappe-
rek csatájaként tartanak számon.  2009-ben 
Berlinben már európai szintű Slam Napokat 
rendeztek, ahol közel 200 „slammer” vett 
részt 17 országból, köztük több magyarral 
is természetesen. 2012. október 7-én újabb 
mérföldkőhöz érkezett a hazai slam poetry 
története, ekkor rendezték meg ugyanis az 
I. Országos Slam Poetry  Bajnokságot, mely-
nek győztese, Süveg Márk „Saiid” , aki aztán 
hazánkat képviselve lépett fel Antwerpenben, 
az European Slampionship rendezvényén. A 
műfaj egyre növekvő népszerűségét mutatta, 
hogy a 2013 októberében kezdődő II. Orszá-
gos Slam Poetry Bajnokságra már több mint 
150 versenyző jelentkezett. A magyar Slam 
Poetry közösség legismertebb alakjai között 
találunk verseskötettel rendelkező költőket és 
egyben előadókat is, mint például Pion István, 
vagy Simon Márton; sikeres zenekarok tag-
jait, mint például az Akkezdet Phiai formáció 
két előadója Süveg Márk „Saiid”, valamint Zá-
vada Péter „Újonc”; vagy már befutott, a köz-
életben is meghatározó irodalmi és színházi 
személyeket, mint Müller Péter „Sziámi”. 

További információ: www.slampoetry.hu

Nagy Tomi
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Ha Slam Poetry, akkor Miskolc!

Miskolcon is hódít a Slam Poetry! Sikerek, fe-
lejthetetlen élmények, barátságok, karrierek 
kövezik a műfaj életét nálunk is. 
„A Slam Poetry Miskolc ötlete 2012 nyarán 
merült fel először a Helynekem egyik ötlet-
gazdájával való beszélgetés során.”- mondta 
Barcsai László, a Helynekem ügyvivője és 
kreatív menedzsere. Laci elmondta, hogy ak-
kor még a Helynekem félig kész állapotban 
volt, ő még Pécsett élt, ahol először vett részt 
slam versenyen. Innen jött a kötődés, hogy 
meghívott pécsi slammerekkel – Kövér And-
rás Kövivel és Tengler Gergely Tg-vel, vala-
mint az országos bajnokkal Saiidal – 2013. 
április 9-én megtartsák az első miskolci slam 
versenyt a Helynekem színpadán. Azóta im-
már a hetedik ilyen versengést, előadói estet 
rendezi meg, iskolákban tartanak slam poetry 
előadásokat, valamint létrejött a Slam Poe-
try Miskolc  nyitott közössége is. Meghívott 
vendégeik között olyan neves pesti slam-
merek szerepelnek, mint Akkezdet Phiai, a 
Rájátszás formáció tagjai és a Műút folyóirat 
főszerkesztője is. Jó kapcsolatot ápolnak más 
városok slammereivel, estjeik egyre több ér-
deklődőt vonzanak, egyre többen jelentkez-
nek versenyezni is. 
A Slam Poetry sok egyetemistát is a mikrofon 
elé csábít, nincs ez másképpen Miskolcon 
sem, hiszen számos aktív egyetemi hallgató 
koptatja a színpadot, komoly sikereket elér-
ve. Megkérdeztük őket, mit jelent számukra 
a slam:

Bájer Máté (régész hallgató, a II. Országos 
Slam Poetry Bajnokság döntőse, költő, a mű-
fajjal másfél éve foglalkozik):

- Számomra a slam poetry a hét legnyugod-
tabb három percét jelenti. Olyan, mint a lassú 
szívdobbanás két tahikardiás roham között, 
hiszen mielőtt felmegyek a színpadra, leg-
alább akkora adrenalinfröccs van bennem, 
mint amikor lejövök. Viszont a köztes  három 
perc teljesen kikapcsol.

Bodroghy-Szabó Dénes „Dwoja” (magyar-
tanár MA szakos hallgató, rap előadó, 2013 
nyara óta műveli a slam poetry-t):

- Rapperként sajátos módon tekintek a slam 
műfajára, mivel a két előadásbeli mód rend-
kívül közel áll egymáshoz, ezért is emlegetik 
gyakran egy terítéken a kettőt. Olyan érzése-
ket, gondolatokat és véleményt is kiadhatok 
magamból egy slam poetry szövegben, ami-
ket a rap már nem feltétlenül enged meg. Az 
adott témában pedig gyakran keményebben 
is véleményt formálhatok. 

Hajtós Bertalan (földrajz-geoinformatika sza-
kos hallgató, amatőr színész, körülbelül más-
fél éve foglalkozik a műfajjal)

- Felszabadulás a színpadon. Önkifejezés. 
Szerencsére 10 éve lesz idén, hogy az or-
szág első amatőr színtársulata, az Ascher 
Oszkár Színház 
tagja lehetek, de 
még egy olyan 
előadásom sem 
volt ez idő alatt, 
ami annyira láz-
ba hozott volna, 
mint amikor slam 
poetry esten állok 
a mikrofon és a 
közönség elé. Sa-
ját gondolatokkal, 
saját érzésekkel, 
saját szöveggel, 
magamat adva. 

Nagy Tomi
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Elindult SAVELEC project, amire az EU 4,3 
millió eurót költ. A program célja egy olyan 
technológia létrehozása a rendőrség szá-
mára, amivel akár egyetlen gombnyomással 
(rádióhullámok segítségével) képesek megál-
lítani gyanús vagy üldözött járműveket. 

A GOOGLE felvásárolta a BOSTON DY-
NAMICS nevű céget, ami többek között fu-
turisztikus robotokat fejlesztett az amerikai 
hadseregnek, a tengerészgyalogságnak és 
a Pentagonnak, egyesítve ezáltal az embe-
riségről legtöbbet tudó, valamint a legelké-
pesztőbb robotokat gyártó cégeket. További 
terveket még nem hoztak nyilvánosságra. 

Egy texasi cég, a Systems and Materials Re-
search Corporation idei terve, hogy por alapú 
élelmiszereket fog elkészíteni a rohamosan 
fejlődő 3D nyomtatás segítségével. Az el-
képzelés a NASA Mars-expedíciója kapcsán 
született (az első kolóniát a tervek szerint tíz 
év múlva indítják). Ha beválik az ötletük és 
elterjed a technológia, akkor talán megoldás 

születhet a  800 millió embert érintő éhínség-
re is.  
A Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság  fel-
buzdulva a már korábban bevezetett micro 
usb szabványon (2009), – amivel telefonja-
inkat tudjuk számítógépekhez és hálózathoz 
csatlakoztatni  – egységes laptop töltőket 
szeretne kifejleszteni. A Bizottság 2014-re 
tervezi a megállapodás elfogadását, ami az 
elektronikai- és papírhulladékok mennyiségét 
is csökkentené. 
 
Érdemes odafigyelnünk arra, hogy április 
8-án megszűnik a Windows XP támogatása, 
ami  azt jelenti, hogy a Microsoft nem ad ki 
több biztonsági frissítést, így rendszerünk 
bármilyen támadásnak ki lesz szolgáltatva.
Fontos továbbá megjegyezni azt is, hogy 
előrejelzések szerint a rosszindulatú Android 
alkalmazások száma idén el fogja érni a há-
rommilliót. 

Boldizsár Csongor

2014 a technIkaI vIlágBan

Vitathatatlan tény, hogy a közelmúltban egyre nagyobb szabású tervekben gondolkodtak 
az óriáscégek, ezekből a technikai újításokból ragadunk ki néhányat egy cikk erejéig.
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csupán tárgyak?
A wikipedia szerint a szimbólum nem más, mint egy jelkép, ami egy jelentéshordozót jelöl. A 
Miskolci Egyetem diákjai részesei egy olyan világnak, melyhez rengeteg érzelem, és meg-
annyi tárgy társul. S ezek a tárgyak szimbolizálják azt az érzelemvilágot, mely Alma Mate-
rünkhöz köt bennünket.

Egy frissen egyetemünkre érkezett hallgató 
két út közül választhat. Vagy elkezdi a bal-
ekoktatást s megkeresztelkedik vagy sem. 
Azok, akik az első utat választották, nem 
csak diplomával a kezükben, hanem renge-
teg élménnyel, s barátokkal gazdagabban tá-
voznak majd az egyetemről, mint azok, akik 
nem kívántak részesei lenni egy több száz 
éves hagyománynak. A legelső szimbólum, 
amivel egy megkeresztelkedett hallgató ta-
lálkozhat hagyományőrzésének kezdetén, a 

korsó. Azoknak, akik már 
voltak néhány szakes-

ten, roskadásig 
tele van a polcuk 

korsókkal. Min-
den korsónak 
múltja és sa-
ját története 
van. Minden 
egyes korsó 
egy szakes-

tély emléke, s 
mindegyik másra 

emlékezteti tulaj-
donosát. Arra, hogy 

ki ült mellette a szakes-
télyen vagy ki mondta a vidámpoharat, neta-
lán arra, hogy kinek a felszólalása érintette 
meg őt leginkább. Ezek az emlékek ugyan 
sokat jelenthetnek, de az évek során sajnos 
kikopnak emlékezetünkből. Azonban ha van 
egy korsód, melyről a barátaid, a Miskolci 
Egyetem, s a selmeci hagyományok jutnak 
eszedbe, akkor mindegy mennyi idő telik el 
a valétálásodat követően, mindig emlékezni 
fogsz arra, milyen is miskolci egyetemistának 
lenni. Egy másik alapvető jelkép az invitatio. 

Ezek a kis fecnik tulajdonképpen csak arra 
hivatottak, hogy mindenki pontosan érkezzen 
a szakestélyre, s hogy előre kiszámíthassa 
a major domus, hány fős lesz a szakestély. 
Azonban ezek nem pusztán emlékeztető cé-
dulák. A nagy gonddal elkészített, díszes pa-
pírra vetett, régies nyelvezettel összeállított 
fecnik – a korsóhoz hasonló módon – e csoda 
szerves részét képezik. Minden tárgy külön 
jelentéssel bír és nem utolsó sorban kézzel-
foghatóvá tesznek egy olyan világot, melyet 
csupán azok érthetnek meg, akik úgy dön-
töttek, hogy továbbvi-
szik a Selmecbánya 
adta örökséget. Ha 
további szimbolikus 
tárgyakról szeretné-
tek olvasni, akkor 
várnotok kell a kö-
vetkező szám meg-
jelenéséig… ☺

Muntyán Bernadett
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Eredetileg 2013 tavaszára tervezték az új 
kötet megjelenését, ami végül nagyszerű 
karácsonyi ajándék lehetett sokak számára. 
A történet ezúttal a korábbi „gázbiznisz” és 
a pénzvilág konspirációitól is ingoványosabb 
területre, a politika szövevényes hálóiba 
kalauzol el minket oda, ahonnan az ország 
történéseit irányítják. Legalábbis Frei fikciója 
szerint.

A maffia ezúttal sem maradhatott ki a hát-
térsztoriból, ugyanis André, történetünk fő-
hőse ismét összetűzésbe kerül az alvilággal. 
Ugyanakkor most nem az oroszok pécézték 
ki maguknak a magyar származású francia 
légióst – ahogyan arról A Bankárban olvas-
hattunk –, és ebben a harmadik kötetben 
már nem is csak Adrienn – André szerelme 
– az, akit meg kell védenie a gonoszoktól.
A párhuzamok az arab tavasszal, a tavalyi 
törökországi történésekkel és a svéd vagy 
a bolgár példákkal rendkívül meggyőzően 
hatnak az olvasóra, továbbá nehéz elvonat-
koztatni attól is, hogy akár az idei választá-
sok eredményei is alakulhatnak a könyvben 
leírtak szerint. 
 
A 2015-ben Magyarországon már nem csak 
a politikai és gazdasági elit gátlástalan ak-
cióitól, valamint a terroristák fenyegetésétől 
kell félni, hanem az elkeseredett tömeg bosz-
szújától is, ami meglehetősen ijesztő és kilá-
tástalan képet fest a jövőről. Következéskép-
pen nagyon jól esik az olvasó lelkének, hogy 
van a történetben néhány itthoni és külföldre 
szakadt magyar tehetség is, aki szívén viseli 
hazája sorsát és tenni is kész érte, visszaad-
va egy szebb jövendőbe vetett hitet. 

Kevésbé szimpatikus az a –  nyilván a szer-
ző saját életéből következő és a szomorú 
valóságot is tükröző – gondolat, melyet vé-
gül egyik szimbolikus karaktere fogalmaz 
meg: „A megfelelő pillanatban otthagyni 
Magyarországot, mindig ehhez kell a legna-
gyobb tehetség!” 

A regény végső konklúziója az a megál-
lapítás, hogy végül minden csak rajtunk, 
magyar embereken múlik. „Mi magunk le-
hetünk az ország orvosai. Értelmesebben 
élve, előre gondolkodva, józanabbul dönt-
ve.”

Tóth Orsi

2015 – a káosz éve és a magyar elIt háBorúja

Frei Tamás két korábbi sikerkönyve (A Megmentő és A Bankár) után a 2013-as év végén 
ismét egy zseniális regénnyel robbant az eladási listák élére. Aki olvasta az előzményeket, 
egészen biztosan a 2015-öt sem fogja kihagyni. Hiszen ki ne lenne kíváncsi arra, mi lesz 
jövőre.
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az operett Nem csak idősekNek való - lili báróNő

Amikor a karácsonyi ajándékaim között egy színházjegyre bukkantam, nagyon megörültem, 
de mikor megláttam, hogy egy operettről van szó, a lelkesedésem megcsappant. Pár évvel 
ezelőtt láttam először élőben operettet és akkor a találkozás nem a legjobban zajlott, én 
pedig elkönyveltem magamban, hogy ez a műfaj bizony nem nekem való.

A jelenlegi második találkozás viszont kifeje-
zetten pozitívra sikeredett és bizony azt az 
előítéletemet is félre kellett tennem, miszerint 
az operett csak az idősebb korosztály számá-
ra nyújt igazi szórakozást. Lehet, hogy előző 
alkalommal a darab nem volt nekem való, 
vagy a színészek nem hozták épp a legjobb 
formájukat, esetleg én nem voltam kellő han-
gulatban. Egy bizonyos, a Miskolci Nemzeti 
Színházban a  Lili bárónő előadásán minden 
klappolt.
A darabot 2013 szeptemberében mutatták 
be Miskolcon és azóta is teltházzal játsszák, 
így ha valaki meg szeretné nézni, érdemes 
már hetekkel előre jegyet váltani. A rendező 
Szőcs Artúr, aki nem mellesleg színészként is 
dolgozik, talán ez is közrejátszik abban, hogy 
a nézők egy jól felépített, fiatalos darabot lát-
hatnak a színpadon. 
Lili bárónő szerepét Eperjesi Erika alakítja, 
akit 2010-ben – egyáltalán nem meglepő mó-
don – az Év Hangjának választottak.  De a 
szereposztást nézegetve több ismert név is 
szemet szúrhat, például Homonnay Zsolt és 
Bakos-Kiss Gábor neve, akik a darab folya-
mán felváltva bújnak Illésházy gróf szerepé-
be.
A darab hossza 190 perc és ezt az időt a szí-
nészek maximálisan ki is használják, hiszen 
egyetlen percre sem érezhetik a nézők azt, 
hogy unatkoznának. Külön érdekesség, hogy 

nem csak a színpad előterét érdemes figyelni, 
hiszen a háttérben is majd minden jelenetben 
elhelyezett a rendező valamilyen mulatságos 
dolgot, a darab egyik legfontosabb jellemvo-
nása ugyanis az, hogy rendkívül szórakozta-
tó. 
Míg a nézők a főszereplők egymásra találása, 
majd kibékülése miatt izgulhatnak, két másik 
– meglehetősen furcsa – szerelmi háromszög 
(az egyik esetben talán inkább négyszög) is 
kibontakozóban van. Ennek a két mellékszál-
nak a szerepe pedig egyértelműen az, hogy 
groteszk tükröt tartson a nézők felé, megmu-
tatva, hogy a szerelem bizony nem csak szép 
lehet, de vicces is. 
KedÖsszességében tehát a darabot korha-
tár nélkül ajánlhatjuk bárkinek, aki szívesen 
szórakozna a múlt század pénzhajhászain és 
kíváncsi arra, 
hogy a színda-
rabokat író 
Illésházy gróf 
miért is vál-
lalkozik arra, 
hogy lakájsze-
repbe bújjon.

Schäffer Anett
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a prIncess’ castle In the magIcal forest - lIllafüred

If you are looking for a place near Miskolc 
to take your girlfriend/boyfriend on a dream 
date, Lillafüred is the best choice. Moreover, 
Lillafüred is also a perfect destination for an 
outing with your friends or with your family. 
Being in a forest is always wonderful, but a 
forest with so many sights to see is even more 
fascinating.

Lillafüred is in the Bükk Mountains, 12 kilo-
metres far from Miskolc’s city centre. You can 
go there with bus number 5, but I would rec-
ommend travelling with the forest trains. Dur-
ing the ride, you will see the forest from a new 
point of view; moreover, it is a great chance 
to take wonderful photos. When I travel to Lil-
lafüred, I always feel as if I was travelling to a 
magical forest, and I believe, I am not alone 
with this feeling.

When you arrive to Lillafüred, I recommend 
visiting the special caves there. The Anna 
Cave is a unique limestone tufa cave. When 
you walk through the cave, you can even see 
the shapes of plants on which limestone tufa 
was laid down by the Szinva spring (or by an 
angry witch, you can never know). For many 

years the cave was used as a temple, and still 
many couples hold their wedding ceremonies 
in the Jesus’ heart hall, where you can see a 
heart-shaped limestone tufa creation. Next to 
the Anna Cave, you can find a beautiful wa-
terfall.
The Saint Stephen Cave is a big dripstone 
cave, and it is at least as magical as the Anna 
Cave, but if the Anna Cave was created by a 
witch, this was created by a music-loving fairy. 
The most beautiful part of it is the Concert hall 
where many concerts are held because of its 
unique acoustical features. The air in the cave 
is very clear with high humidity, so many peo-
ple who have asthma or similar diseases are 
treated there in given times of the day.
If you go to Lillafüred with your partner, it is a 
very sweet gesture to take her/him to a lunch 
in Lillafüred’s symbol, the Hotel Palota. The 
building is really beautiful (for me it is a bit 
similar to Sleeping Beauty’s castle). It was 
built between 1927 and 1930 in eclectic style. 
After the lunch, you can take a walk in the 
beautiful park around the hotel or you can see 
the special hanging garden. 
Before leaving Lillafüred, I recommend see-
ing the Hámori Lake, which is next to Hotel 
Palota. You can walk around the lake, or you 
can rent a boat or a paddle boat to row or pad-
dle across the lake.

Anett Schäffer

acoustical  - akusztikai
asthma  - asztma
dripstone  - cseppkő
eclectic - eklektikus
fascinating - lenyűgöző
forest train  - erdei vasút
hanging garden  - függőkert
humidity  - páratartalom
limestone tufa  - mészkőtufa
spring - patak
paddle boat  - vízibicikli
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Carnivals are held in many parts of the world, 
but mostly in Christian countries. The tradi-
tion of carnivals is related to Lent (the forty 
days before Easter, when people should not 
eat rich foods). But people did not only start 
to organize these kinds of great parties after 
Christianity became a great religion, carnivals 
have their roots in Greek and Roman festi-
vals.
Now let’s take a look on three of the most fa-
mous carnivals of the world, and see what we 
can learn from these festivals about how to 
party.

Rio de Janeiro
Everybody has heard of Rio de Janeiro’s 
great carnival, everybody has seen pictures of 
the smiling people who dance samba on the 
streets of the big city in Brazil. This carnival 
lasts for only five days, but those millions of 
people who party in Rio during a carnival will 
never forget how Brazilians like to celebrate. 
Dance is a really important part of the festival, 
many-many samba schools perform in the pa-
rade, and one of the aims of the parade is the 
competition between these schools. 

Venice
According to the legend the first carnival in 
Venice was celebrated when the Republic 
of Venice gained a victory over Patriarch Ul-
rico in 1162. The Venetian carnival is around 
twenty days long, and during these days the 
visitors of the carnival can feel as if they trav-
elled back in time because of the the elabo-
rate masks and beautiful costumes. The con-
test for the most beautiful mask is one of the 
greatest events during the carnival. 

New Orleans
Mardi Gras means Fat Tuesday in French, 
referring to the practice of eating rich foods 
the night before the beginning of Lent. Mar-
di Gras season starts on/after Epiphany and 
ends on Mardi Gras day when the greatest 
events take place. In the US mostly those 
cities celebrate Mardi Gras festivals, where 
many French people live, but the greatest of 
them is the Mardi Gras in New Orleans. The 
traditional colours of this festival are purple, 
gold and green. The unofficial symbols are 
the strings of beads which are thrown to the 
visitors from the beautiful floats.

Anett Schäffer

bead  - gyöngy
elaborate  - kidolgozott
Epiphany  - vízkereszt
float  - tutaj, csónak
Lent  - nagyböjt
parade  - parádé
republic -köztársaság

the top three carnIvals of the World

tIme to dress up

In a carnival, you can be anyone or even anything that you want. You can wear a costume 
to be a renaissance princess or Elvis Presley. But carnivals are not only about costumes, they 
are also about being with your friends, about religion, about dance, about competition and 
most importantly about having fun.
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STÍLUSOS NYELVTANULÓKNAK
Biztos vagyok benne, hogy sok egyetemista újévi fogadalmai közé bekerült a nyelvvizsga 
letétele. De pár hét után sokan csak ímmel-ámmal járnak nyelvórákra és a gyakorlást is mind 
későbbre halasztják. Ez a nyelvtanulásra biztató egyedi táska abban segíthet, hogy a kez-
deti lelkesedés kitartson a vágyott cél eléréséig vagy akár még tovább.

Mi angolórára készültünk a táskánkkal, de 
mindenki saját ízlése és persze az elsajátí-
tandó nyelv alapján választhatja a nyelvta-
nulásra biztató idézetet és az adott országra 
utaló mintát. 

Alapanyagok:
- natúr színű vászontáska
- textilfestékek
- fekete textilfilc

Kellékek:
- indigó
- újságpapír
- nyomtatópapír
- toll/ceruza
- nyomtató
- ecsetek
- vasalópapír/sütőpapír
- vasaló

1. lépés: Keressünk egy nyelvtanulásra moti-
váló idézetet, lehetőleg azon a nyelven, amit 
tanulni szeretnénk. De természetesen idézet 
helyett kezdő nyelvtanulókként beérhetjük 
köszönésekkel vagy tipikus kifejezésekkel 
is.  Nyomtassuk ki a kívánt méretben. (Az én 
motiváló idézetem Rita Mae Brown amerikai 
írónőtől származik.)
2. lépés: Rajzoljuk meg a kívánt mintát, vagy 
ha a saját rajztehetségünkben nem bízunk 
eléggé, számos ingyenesen elérhető mintát 
találhatunk az interneten.
3. lépés: Helyezzünk újságpapírt a táska két 
oldala közé, majd indigó segítségével vará-
zsoljuk a mintát és a feliratot a táskára. Ez 
úgy történik, hogy a táskára helyezzük az in-
digót, rá a mintás papírt és egyszerűen egy 
toll vagy ceruza segítségével átrajzoljuk a 
körvonalát.  
4. lépés: Rajzoljuk át fekete textilfilccel a fel-
iratot és a minta körvonalát. 
5. lépés: Fessük ki a mintát. 

6. lépés: A karakteresebb kontúrok érdeké-
ben száradás után rajzoljuk át fekete textilfilc-
cel még egyszer a minta körvonalait.
7. lépés: Vasalópapíron/sütőpapíron keresztül 

vasaljuk át a táskát a textilfesték használati 
útmutatójának megfelelően.
Ha már elkészültünk az új táskánkkal, itt az 
ideje, hogy tanuljunk is egy keveset, ehhez 
találhatunk tip-
peket a Fókusz-
ban rovatban 
a Nyelvtanulás 
felsőfokon című 
cikkben.
Élményekkel teli, 
sikeres nyelvta-
nulást kívánok!

Schäffer Anett
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egy cetlI sarkára

Akik már egy ideje ezen a földön élünk, fel-
halmozunk élményeket, tapasztalatokat, le-
nyomatokat, emlékeket, és mindezek tárgyi 
bizonyítékait, emocionális maradványait. A 
kezdetekig visszanyúló ereklyék: egy haj-
tincs az első hajvágásból, első kiesett tejfog 
– ha csak nem váltottuk be a fogtündérnél 
valami jó kis ajándékért –, első szerelmünk 
fényképe, több tucat jegyzet, amelyek 
megúszták a rituális égetést. Mindezek – egy 
ideig – válogatatlanul, mert melyik édesanya 
lenne képes kidobni gyermeke első krikszk-
rakszát, amit csak és kizárólag neki rajzolt.
Én nagy gyűjtögető vagyok, volt is rá lehe-
tőségem a szalvétán és a bélyegen kívül 
is. Az életem egy része is cetliken szere-
pel. Mindezt tetézve nemcsak szolgálati 
lakásomban, hanem szüleim otthonában is 
elhelyezem emlékeim tárgyait. A nehézség 
ott kezdődik, hogy nem gumiból vannak a fa-
lak, és a szobám már raktárhoz hasonlít. Az 
életem is. Amikor ezt észreveszem (s ennek 

egyértelmű jelei vannak, pl. nem szívesen 
megyek be a saját szobámba, mert eltűnt a 
bensőségesség), akkor rájövök, hogy sze-
lektálni kell, rendszerezni, és helyet találni 
mindazoknak a dolgoknak, amik valóban je-
lentőséggel bírnak az életemben. Amik nem-
csak a múltat, de a jelent és a jövőt is meg-
mutatják. Szelektálni kell! Nem mindet és 
nem egyszerre, mert abból káosz, pánik és 
a „soha nem lesz rend” kétségbeesése lesz. 
Szelektálni kell, minden egyes nap! Szelek-
tálni kell a bennünket érő hatásokat, hogy ne 
sodródjunk az eseményekkel, hanem meg-
találjuk és megtartsuk azokat a dolgokat, 
ami számunkra értékesek. Szelektálni kell, 
ezzel megtisztítva vágyainkat, céljainkat, 
életünk irányát, helyre rakva érzéseinket és 
motivációinkat.

Lente Boglárka



- -
- -

- -
- -

- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

----------

------------

--------

32 sport

BEHULLOTT A TRIPLA!
Az amerikai foci és a labdarúgás a két legnépszerűbb egyetemi sportok között van ma 
Magyarországon. Azonban vannak olyan szakágak, ahol nem pusztán országosan, hanem 
egyetemi szinten is sikeres egyetemünk. Az egyik ilyen a kosárlabda. A MEAFC két csapattal 
is képviselteti magát a magyar bajnokság második ligájában (NBII) a MEAFC és a MEAFC 
II. csapatának révén.

Veres Gábor Pállal, a MEAFC II. csapatának 
oszlopos tagjával beszélgettem a kezdetek-
ről, tervekről, körülményekről. Az egykori 
Földes KK és a MEAFC 2010-es egyesülé-
se révén alakult ki az a működési struktúra, 
ami ma jellemzi a szakosztályt. A megfelelő 
szponzorok megkeresésével, valamint a 
TAO-s pályázati pénzek lehívásával sikerült 
megteremteni azt az anyagi hátteret, ami 
lehetővé tette a profi munka megkezdését. 
Gábor egykoron még Földes KK játékosként 
kezdte meg a kosárlabdázást, majd a 2010-
es változások után is maradt a már össze-
vont MEAFC-nál. 
A beszélgetés során elmondta, hogy a hát-
tér megerősödése révén növelni tudták az 
edzésszámot, új sportfelszereléseket vásá-
roltak, professzionális edző irányítása alatt 
dolgoznak, edzőtáborokat szerveznek. Sike-
rült megteremteni és stabilizálni a szükséges 
utazási feltételeket, hiszen például Békéscsa-
bára is el kell jutniuk a fiúknak egy-egy bajno-
ki küzdelem alkalmával. Fontos kiemelnünk 
két személyt, Dr. Fazekas Csabát (egykori 
jogász egyetemi hallgató, jelenleg a MEAFC 

csapatának tagja) valamint Dr. Barkai Lászlót 
(a Miskolci Egyetem Egészségügyi Karának 
egykori dékánja), akiknek áldozatos munkája 
nélkül aligha valósulhatott volna meg ez az 
egész. A MEAFC első számú csapatában 
profi, már idősebb játékosok szerepelnek, 
míg a második alakulatnál egyetemista fia-
talok játszanak többségében, pár középis-
kolással kiegészülve. Gábor elmondta, az 
egyértelmű cél az NBII. vezető csapatává 
válni, lehetőség szerint kiharcolni az NBI/B-s 
indulást, valamint a két csapatot egy közös 
együttessé alakítani. A MEAFC II. tagjai idén 
tapasztalatot szerezhetnek, és ezt a rutint fel-
használva – néhány tapasztaltabb játékossal 
kiegészülve –, egyesülve a MEAFC első szá-
mú csapatával egy olyan gárdát hoznának 
össze, akik meghatározóvá tudnának válni a 
magyar kosárlabda életében. 

Nagy Tomi
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5 MÉTERREL A FELSZÍN FELETT
2012-ben a Face Team tagjaként robbant be a köztudatba, amikor is csapattársaival 
együtt elhódították a Britain’s Got Talent közönségének elismerését. Zsákolásaikat, szaltóikat 
és hihetetlenül látványos produkcióikat tátott szájjal nézte Európa és azóta is töretlenül dol-
goznak az akrobatikus kosárlabda népszerűsítésén. A MEgazin interjúalanya Dajka Botond, 
a Lords Of Gravity egyik alapítója volt.

Mikor találkoztál először az akroba-
tikus kosárlabdával?
A kosárlabdának e különleges és 
izgalmas formájával 2007-ben talál-
koztam először, amikor a Face Tea-
mes srácok ugyanabban a terem-
ben gyakoroltak, ahol mi edzettünk. 
Már akkor is tetszett ez a gumiasz-
talos, zsákolós őrület, ezért nagyon 
boldog voltam, amikor 2010-ben 
meghívást kaptam a csapatba.

Szóval sportoltál azelőtt?
Igen. Hároméves koromban szer-
tornával kezdtem, majd később 
váltottam a gumiasztal sportágra. 
Mindkét sporthoz elengedhetetlen 
a félelemérzet legyőzése, a kitartás 
és a szorgalom, arról nem is beszél-
ve, hogy mind a kettő olimpiai szám. 
Számos nemzetközi versenyen sikerült meg-
méretnem magam és mindig helytálltam. Az 
itt szerzett tapasztalataimat tökéletesen tud-
tam alkalmazni a zsákolócsapatban.

A tanulás mellett sokan fejezik be az élspor-
tolást. Neked hogy fért meg egymás mellett 
ez a két dolog?
Tökéletesen harmóniába tudtam hozni a ta-
nulást és a sportot, a nehézségeket leküzdöt-
tem, és büszkén mondhatom, hogy mára én 
is a diplomások közé tartozom. Az élsportolói 
karrieremben 2008-ra datálható a törés, ami-
kor is az orvosok egy viszonylag enyhébb 
gerincsérvet diagnosztizáltak nálam. Az él-
sportot igaz abba kellett hagynom, de az élet 
úgy hozta, hogy az igazi kaland csak ezután 
indult.

A Face Teammel ismert meg titeket a világ. 
Miért váltál ki a csapatból?
A Face Team volt az első kiemelkedően nagy 
színvonalú akrobatikus zsákolócsapat, amely 

nemzetközi sikereket ért el és komoly ismert-
ségre tett szert. Én 2010-2012 között voltam 
a csapat tagja. Az áttörő sikert a Britain’s Got 
Talent hozta meg nekünk. Váratlanul érte a 
hírnév az egész csapatot és a belső viszá-
lyok miatt számos tag kilépett. Én is a távozók 
közé tartoztam, de a vég itt a kezdetet jelen-
tette, hiszen 2012 augusztusában így alakul-
hatott meg a Lords Of Gravity.

Az elmúlt évben egy percet sem unatkozta-
tok, mindig utaztatok valahová. Melyek voltak 
a legnagyobb sikereitek?
A Lords Of Gravity már sokkal professzioná-
lisabb szinten van felépítve és megkoreog-
rafálva, mint a másik csapat. Hálás vagyok, 
hogy a részese lehetek. 2012 óta láthattuk a 
Taj Mahalt, felléphettünk Abu Dhabiban a For-
ma 1-en, de részt vehettünk továbbá az NBA 
európai turnéján és még számos más ren-
dezvényen is. Ezenkívül jártunk még Német-
országban, Franciaországban, Olaszország-
ban, Indonéziában, Balin, Csehországban, 
Romániában, Angliában vagy Szlovéniában. 
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Nagyon keményen dolgozunk, rengeteget 
készülünk egy-egy fellépésre, de a közönség 
ovációja mindig erőt ad nekünk.
    
Hogyan készültök egy fellépésre?
Heti 4-5 edzéssel szokott készülni a csapat 
a Semmelweis Egyetem Testnevelési és 
Sporttudományi Karán. Hálásak vagyunk az 
egyetem kiemelkedő támogatásáért is, hi-
szen anélkül nem tartanánk ott, ahol most. A 
koreográfiákat mi találjuk ki és hozzuk össz-
hangba az ugrásokkal, emellett még a zenére 
is figyelnünk kell. Ez mind a mi feladatunk, és 
nem hibázhatunk.
 

Hol és milyen eseményeken 
szoktatok fellépni?
Fellépni szinte bárhol tudunk, 
ahol a belmagasság eléri a 6-7 
métert és 10x16 méteres téglala-
pot tudnak biztosítani a szerve-
zők vagy megrendelők. Legyen 
ez egy céges rendezvény, kosár-
meccs, turné, varieté, koncert, 
nekünk a lényeg, hogy szórakoz-
tatni tudjunk.
 
Mik a lehetőségeik azoknak, akik 
szeretnének csatlakozni hozzá-
tok?
Mivel mindig ugyanazzal az öt 
emberrel dolgozik a csapat, így 
új tagoknak egyelőre nincs lehe-
tőségük a belépésre. A későbbiek 
folyamán természetesen szeret-
nénk utánpótlási vonalat kiépíteni 

és létrehozni, akár egy fiatalabb tehetségek-
ből álló csapatból.

 
Mit tartogat a 2014-es év a Lords Of Gravity 
számára?
2014 a lehetőségek éve lesz számunkra több 
szempontból is, de egyelőre nem szeretném 
lelőni a meglepetéseinket. Aki kitartóan figyeli 
a közösségi oldalunkat és weboldalunkat, az 
nem fog lemaradni a legújabb részletekről.

Keszi Bálint
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MEAFC HÍREK ÉS EREDMÉNYEK
KOSÁRLABDA: (NBII KELETI CSOPORT)

2013.11.22.  Mezőberény– MEAFC.: 84-92
2013.11.22.  MEAFC II. – Hajdúhadházi KK.: 69-77
2013.11.27.  Szerencs VSE.- MEAFC II.:  84-66
2013.12.11.  MEAFC II – DEAC:  63-76
2013.12.13.  MEAFC – Nagykállói KE:  80-69
2013.12.16.  DEAC – MEAFC.:  99-75
2013. 12.20.  Szerencs VSE – MEAFC.:  69-79
2013.12.21.  MEAFC – MEAFC II.:  83-74
2014.01.10.  Mezőberény – MEAFC II.:  36-90
2014.01.10.  MEAFC – Hajdúhadházi KK:  84-53
2014.01.12.  MEAFC – Ceglédi KE:  75-89
2014.01.17.  Ceglédi KE – MEAFC II.:  70-62
2014.01.18.  Békési SZSK – MEAFC.:  98-56
2014.01.22.  MEAFC II. – DKA-DEAC:  64-69
2014.01.26.  MEAFC II. Békéscsabai KK:  80-89
2014.01.26.  MEAFC – Békéscsabai KK:  84-73

A CSOPORT ÁLLÁSA: 

1. Békési SZSK
2. Szerencs VSE
3. DEAC
4. Békéscsabai KK
5. Ceglédi KE
6. MEAFC
7. Nagykállói KE
8. DKA-DEAC
9. Hajdúhadházi KK
10. MEAFC II.
11. Gyulai Color KC
12. Mezőberény

KÉZILABDA: (NŐI, MEGYEI I. OSZTÁLY):

2013.11.17. M.Handball – MEAFC.: 15-13
2013.12.01. MEAFC - Nyékládháza NKC: 16-18



- -
- -

- -
- -

- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

----------

------------

--------

36 sudoku

5 2 3 6   9   
   2   4 3 5
     8    
      8  4
6   1  5   3
9  4       
   8      
1 5 6   7    
  8   9 3 7 6

6 8 9   1   
 2   3   5 9
     2   6 
 9  3     8  4
5   7   8
8   1     2  9
 3   2      

2 8   4  7 
   5  7 9 2

4 8    
   3 4 1 2 5
 9  8   6  3    
 8 1  9   3 7 
2  9    4 8

 7 6    8  2  9  
   2 4    3  1

2  8  1  5   
 6    7 5 9

8 5  7 9 2 
 1  7  5 9   3
     1 6  8   
 6 7     1
5   2  7  9
9      5  6  
   6 2 8     

8   5  6 3 7 
 3 1  7  4 5

Összeállította:
Nagy Tomi


