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ArculAti KÉziKönyv
i. FEjEzEt  - vizuális AlApElEMEK
i. a - címer

c 100
M 55
y 10
K 50

r 19
g 63
B 100

A Miskolci Egyetem emblémája két egységből épül fel. Az egyik az egyetem eredeti színes címerének grafikai 
feldolgozása, a másik a Miskolci Egyetem megnevezés, mint logotípia. Ez a két vizuális elem együtt, illetve külön külön 
is megjelenik az arculatban a különféle kommunikációs anyagoknak megfelelően. A címer színhasználatát tekintve az 
itt meghatározott kék szín lehet, illetve egyszín nyomtatásnál a fekete. Más színben alkalmazni nem lehet, 
de megjelenhet negatívban az arculati kézikönyvben meghatározott színeken.

7

ArculAti KÉziKönyv
i. FEjEzEt  - vizuális AlApElEMEK
i. b - logotípia

A Miskolci Egyetem logotípiaként való alkalmazása az egyetem széleskörű és változatos megjelenését, illetve a fiatalok 
számára releváns vizuális kommunikációs felületek kialakítását szolgálja. A logotípiába integrált az egyetem nyolc 
karának a színkódja. A logotípia alapszíne csak kék lehet.
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3Fókuszban

Az 1848/49-es forrAdAlomrA és szAbAdsághArcrA emlékeztünk 
Az egyetemi szenátus nyilvános, ünnepi ülése

A Himnusz meghallgatását, a vendégek kö-
szöntését és a rektori köszöntőt az ünnepi 
műsor követte, melynek során zenével, 
tánccal és versekkel is felelevenítették a 167 
évvel ezelőtti események emlékét. A műsort 
A magyarok madara című népdal nyitotta 
meg, melyet Czeglédy Viktória előadásában 
hallhattunk. A műsor során Petőfi Sándor 
naplójából hangzottak el részletek Certicky 
Márió tolmácsolásában. Nagy Tibor szaval-
ta el a költő Beszél a fákkal a bús őszi szél 
című versét és a Magyar vagyok című vers 
egy részletét. Pecsmány Péter előadásában 
hallhattuk a Republic együttes Emberlelkű 
földeken című számát,  valamint a Szinva-
völgyi Néptáncegyüttes tagjai, Bárdos Zsu-
zsanna, Maródi Eszter és Nyilasi Zoltán tán-
cait láthattuk.
Az ünnepi műsor után Prof. Dr. Szűcs Péter, 
a Műszaki Földtudományi Kar dékánja tar-
totta meg ünnepi beszédét. A dékán felidéz-
te a március 15-i eseményeket, kiemelte a 
márciusi ifjak és a miskolci nemzetőrök sze-
repét a forradalomban és szabadságharc-
ban, a selmeci akadémisták helytállását, 
hősiességét. Prof. Dr. Szűcs Péter beszélt 
a Tanulmányi Emlékérem történetéről, mely 
már 1747 óta a kiváló munkájú, példamutató 
emberi magatartású hallgatók kitüntetésére 
szolgál.

Az ünnepi beszéd után a kari kitüntetések 
átadására került sor. Dr. Stadinger Csaba, a 
Shinwa Magyarország Precíziós Kft. humán-
politikai vezetője a Gazdaságtudományi Kar 
dékánjától Pro Facultate Oeconomica Em-
lékérmet vehetett át. Prof. Dr. Barnai Mária, 
a Szegedi Tudományegyetem Egészségtu-
dományi és Szociális Képzési Karának dé-
kánja Salus Aegroti kitüntetésben részesült. 
Dr. Baffiné Orosz Irén gyógytornász, Pfaff 
Béláné vezető védőnő és Wagner György 
egyetemi tanársegéd Pro facultate scientia- 
rum sanitatis kitüntetést vehetett át az 
Egészségügyi Kar dékánjától.
A kari kitüntetések átadása után az egye-
tem kiváló hallgatói számára arany, ezüst 
és bronz fokozatú Tanulmányi Emlékérmek, 
Tanulmányi Emléklapok, könyvjutalmak, il-
letve egyéb díjak átadása következett.  Az 
egyetem hallgatói közül összesen 167 fő ré-
szesült valamilyen elismerésben.
Az Egyetemi Szenátus nyilvános, ünnepi 
ülését Prof. Dr. Torma András rektor zárta 
be, aki felhívta a figyelmet arra, hogy sze-
retni, tisztelni, és ha kell, meg kell védeni 
magyarságunkat, melyet tettekkel kell kife-
jeznünk, úgy, ahogyan azt a márciusi ifjak is 
tették.

Schäffer Anett

Az Egyetemi Szenátus a Díszaulában tartotta meg nyilvános, ünnepi ülését, melynek keretében az 1848/49-
es forradalom és szabadságharc 167. évfordulójáról emlékeztek meg az egyetemi vezetők és polgárok.

3
fo

tó
: K

iss
 V

ikt
o

r



- -
- -

- -
- -

- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

----------

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

--------

4 Fókuszban

„cél A versenyképesség”
hA április, Akkor állásbörze!

„Az állásbörze nem csak a hallgatóknak, ha-
nem a vezetőknek is fontos, hiszen a talál-
kozásra ad lehetőséget.” – Mondta profesz-
szor Dr. Torma András rektor. Az esemény 
lehetőséget biztosít, hogy az évről évre na-
gyobb számban megjelenő cégek ajánlják 
munkahelyeiket a pályakezdő fiatalok szá-
mára.
A rendezvény célja 2015-ben sem volt keve-
sebb, mint közvetíteni a vállalati igényeket 
és a lehetőségeket, ezzel utat engedve a 
végzős hallgatóknak egy ígéretes jövő felé. 

Ám nem csupán az idén diplomázók vettek 
részt a kiemelkedő fontossággal bíró ese-
ményen. Akadtak fiatalabb hallgatók is, akik 
már most érdeklődve sétálgattak a standok 
között. A rendezvény tehát ez évben is nagy 
népszerűségnek örvendett. Ezt támasztja 
alá az is, hogy már a délelőtti órákban tömve 
volt campusunk díszaulája, és a lelkesedés 
délután sem hagyott alább.  A gépészmér-
nökök, logisztikusok, műszaki menedzserek, 
közgazdászok, jogászok és a bölcsészek is 
számos hasznos információ birtokába kerül-
hettek, ha ellátogattak az állásbörzére.
A 10 órakor kezdődő megnyitó ünnepségen 
egyetemünk rektora idén hatodik alkalom-
mal adta át a Miskolci Egyetem által 2009-
ben alapított „A végzettek foglalkoztatásáért” 
díjat. Ez évben a kitüntetést a Robert Bosch 
Energy and Body Systems Kft. vehette át, 
hiszen ez a cég, mely a legtöbb Miskolci 
Egyetemen végzett hallgatót foglalkoztatott 
2014-ben. 
A hangulat kötetlen és kellemes volt, a cégek 
szívesen osztották meg hasznos információ-
ikat az érdeklődőkkel. Reméljük, hogy Te is 
sikerrel jártál és minden kérdésedre választ 
kaptál a 2015-ös állásbörze keretein belül.

Kerekes Bernadett

Ez évben immár 21. alkalommal nyitotta meg kapuit a Miskolci Egyetem Állásbörzéje. A színvonalas 
rendezvényt 2015. április elsején rendezték meg az egyetem díszaulájában. A felsorakozó cégek 
között szerepelt többek között a Bosch, a Nokia, az Electrolux, a Shinwa, az Audi Hungaria, a Jabil, a 
MOL, a Nestle, a Borsodi Sörgyár és a Vodafone, csakhogy említsünk néhányat a számos nívós cég 
közül. Rengeteg hasznos információval szolgáltak a munkát kínáló standok délelőtt 10 órától egészen 
délután 16 óráig.
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5Fókuszban

külügyi börze 2015 – lépd át hAtárAidAt!

A rendezvényt a ME-HÖK, valamint a Mis-
kolci Egyetem Tudományos és Nemzetközi 
Osztálya támogatta és szervezte. A diákok 
összesen öt standon informálódhattak. A ren-
dezvényen képviseltette magát az AIESEC, 
az American Corner Debrecen, az ESN, a 
Konfucius Intézet és a Mini Ifjúsági Szerve-
zet. 
Az AIESEC egy nemzetközi szervezet, mely 
jelenleg 124 országban van jelen. Mobilitási 
programjaik részeként nemcsak magyar diá-
kok kiutazását segítik, hanem külföldi diáko-
kat is fogadnak. Két fő tevékenységi körük 
a szakmai gyakorlati és önkéntes program 
lebonyolítása. 
A Konfucius Intézet a tájékoztatás mellett szí-
nes maszkokkal, karkötőkkel, kulcstartókkal 
és kínai írásjelek festésével várta a hallga-
tókat. Az intézet ösztöndíjakat biztosít olyan 
magyar diákok számára, akik tanulmányaikat 
Kínában szeretnék folytatni. 
Gergely Miklós a MINI Ifjúsági Szolgálat 
elnöke két mobilitási programról beszélt, 
melyek a tavalyi évtől kezdve, szintén az 
ERASMUS+ részévé váltak. Az Ifjúsági csere 
program során több ország fiataljai találkoz-
nak egy megadott helyszínen, ahol az adott 
téma köré szervezett gyakorlati feladatok 
megoldásában vesznek részt. Az Európai 
Önkéntes Szolgálat pedig 17 és 30 év közötti 

fiataloknak nyújt lehetőséget arra, hogy kül-
földön önkéntes munkát végezzenek. 
Az ESN standjánál megtudtuk, hogy az Eras-
mus+ program részeként, pályázni lehet to-
vábbá tanulmányi részképzésre és szakmai 
gyakorlatra. Nagy változás, hogy 2014-től 
az ösztöndíjakat 3 kategóriába sorolták: ala-
csony, közepes és magas finanszírozású, 
illetve képzésenként (BSC, MSC) 12 hónap 
tölthető külföldön, mely időt nem kötelező 
egyszerre felhasználni.  A harmadik változás 
pedig, hogy már nem 15, hanem 30 kreditet 
kell cserediákként teljesíteni. 
Az American Corner Debrecen egy informáci-
ós és kulturális iroda, mely 2009 óta hivatalos 
EducationUSA tanulmányi tanácsadó köz-
pont, vagyis az Amerikában történő továbbta-
nulási lehetőségekről és ösztöndíjakról is ad 
felvilágosítást. Az érdeklődők 4500 egyetem 
közül választhatnak, de a felkészülésre min-
denképp 12-18 hónapot kell szánni – mondta 
Szabó Zsuzsa, az Amerikai Kuckó Debrecen 
igazgatója.
Nemcsak a kitűzött nemzeti zászlók színesí-
tették a programot, hanem a Miskolcon tanuló 
külföldi diákok nemzeti ételei is, melyeket bát-
ran megkóstolhattak az érdeklődők.

Báthori Kinga

Március 13-án ismét külügyi börzét rendezett a Miskolci Egyetem. Az érdeklődők számos információt 
megtudhattak a külföldi tanulmányi, szakmai gyakorlati és önkéntes programokról.
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6 Fókuszban

A fejlesztés célja a kerékpáros közlekedés 
népszerűsítése, ezáltal pedig az egészséges 
életmód támogatása az egyetem hallgatói, 
dolgozói és egyéb látogatói körében, emel-
lett fontos cél az évről évre egyre jelentősebb 
autóforgalom és környezeti terhelés csök-
kentése is az Egyetemváros parkos–ligetes 
környezetében. A campusra mindeddig nem 
vezetett be egyetlen kerékpárút sem, holott 
az egyetemi dolgozók és hallgatók körében 
már megjelent az igény a kulturált kerékpáros 
közlekedés lehetőségeinek a javítására.

A részben teljesen új építésű, részben pedig 
a jelenlegi utak felfestésével megvalósuló, 
összesen 2 km hosszú úthálózat segítségé-
vel az Egyetemváros legfontosabb oktatási, 
kulturális, sport és egészségügyi szolgáltató 
létesítményei az eddigieknél gyorsabban és 
biztonságosabban lesznek elérhetőek kerék-
párral. A campus egészét átfogó úthálózat 
ugyanakkor bekapcsolja az Egyetemvárost 
Miskolc kerékpárút-hálózatába, így fokozza a 
város és az egyetem integritását is.

A fejlesztés nem csupán a megfelelő úthá-
lózat kiépítéséről, hanem a kerékpártáro-
lás egyszerű és biztonságos megoldásáról 
is gondosodik: a Magyar Kerékpárosklub 
ajánlásai és a Kerékpáros Magyarország 
Program előírásai alapján kényelmes és 
praktikus biciklitámaszok, valamint fedett 
kerékpártárolók is épülnek, az E/1-es és az 
E/2-es kollégiumok régi kisgép-tárolóiban 
pedig zárt kerékpártárolók létesülnek. Mind-
ez összesen 200 kerékpár elhelyezését old-
ja meg. 

A Miskolci Egyetem a ke-
rékpáros közlekedés fel-
tételeinek javítása mellett 
Bringázz a munkába! cím-
mel egy szemléletformáló 
célú kommunikációs kam-
pányt is indít, amelynek 
célja a környezettudatos 
és egészséges kerékpá-
ros közlekedés népszerű-
sítése lesz, mégpedig te-
levíziós, rádiós és online 
csatornákon keresztül, 
valamint molinók, térké-
pek és szóróanyagok, 
illetve az Egyetemváros-
ban megvalósuló ren-
dezvények segítségével. 
A tervek között BRINGA 

road-show is szerepel. A kampány során 
a Miskolci Egyetem a nagyobb kerékpáros 
szakmai szervezetekkel – így a Magyar Ke-
rékpárosklubbal és a Magyar Kerékpáros 
Szakági Szövetséggel – is együttműködik. 

A projekt az ÉMOP-5.1.3-2011-0006. számú 
pályázat támogatásával valósul meg.

Rada János
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1. Rektori Hivatal
2. Kancellária Hivatal
3. Bolyai Kollégium
4. Felnőttképzési Regionális Központ
5. Idegennyelvi Oktatási Központ
6. Infoff rmatikai Szolgáltató Központ
7. Könyvtár, r Levéltár, r Múzeum

8. ÁJK Dékáni Hivatal
9. BTK Dékáni Hivatal
10. EK Dékáni Hivatal
11. GÉIK Dékáni Hivatal
12. GTK Dékáni Hivatal
13. MAK Dékáni Hivatal
14. MFK Dékáni Hivatal

15. Hallgatói Önkormányzat
16. Hallgatói Központ 
17. Kommunikációs és PR Csoport
18. MEgazin szerkesztőség
19. Iskolaszövetkezet
20. Ökomenikus Egyetemi Lelkészség
21. Könyvesbolt

22. AjándéA kbolt
23. Camera Obscura
24. Galéria
25. Papírbolt, MÁV jegyiÁÁ roda
26. Nemzeti Dohánybolt
27. Papírbolt
28. Újságos

29. Atlétika pálya
30. Körcsarnok 
31. Műfüves Futball Aréna
32. Műhelycsarnokok
33. TeniszpálTT yák
34. ToTT rnaterem, konditerem
35. University Fittness

Fedett tároló Zárt tároló Támaszok

Csatlakozik a meglévő
kerékpárúthoz

bringázz A tudásért! – Új kerékpárutAk Az egyetemvárosbAn

A Bringázz a tudásért! Környezetbarát közlekedés a Miskolci Egyetemen című projekt keretében 
új kerékpárutakat, kerékpártámaszokat és -tárolókat létesítenek a miskolci campus területén.
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7Fókuszban

Az idén harmadszor megtartott egész napos 
rendezvényre április 13-ig jelentkezhetnek 
azok a 14–17 éves középiskolás lányok, akik 
nyitottságot éreznek magukban a műszaki 
tudományok iránt. Természetesen olyanok is 
jelentkezhetnek, akikben ez a nyitottság egy-
előre nincs meg, bennük a Lányok Napján 
bemutatott látványos és érdekes kísérletekkel 
igyekeznek felkelteni ezt az egyetem oktatói, 
kutatói.
Jelentkezni a www.lanyoknapja.hu oldalon 
lehetséges. Érdemes sietni a jelentkezéssel, 
mert az idei évre meghirdetett 60 fős keretlét-
szám – a korábbi évek tapasztalatai szerint – 
várhatóan gyorsan be fog telni.
A közelgő Lányok Napján az érdeklődők in-
teraktív bemutatókon ismerhetik meg például 
a világító kovászos uborka titkát, választ kap-
hatnak arra, hogy milyen összefüggés van 
a lányok és az ipari formák között, és azt is 
megtudhatják, hogy a kristálycukortól nemcsak 
hízni lehet, a mésszel pedig nem csak festeni.

A 2015. március 24-én tartott nyitórendez-
vény résztvevői a pudingkészítés közben az 
edényben lezajló folyamatok kémiai hátterével 
ismerkedhettek meg, megtudhatták például, 
hogy mi okozza, és hogyan lehet elkerülni az 
odakozmálást.
A nyitórendezvényen főzött puding persze 
nem kozmált oda, a vele készült süteményt a 
résztvevők jóízűen elfogyasztották.

(forrás: www.uni-miskolc.hu)

közeleg A lányok nApjA

2015. március 24-én pudingfőzéssel egybekötött rendezvényen jelentették be, hogy 
a 2015. április 23-án az egyetemünkön tartandó Lányok Napja című rendezvényre 
megindult a jelentkezés.
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8 Helyzetkép

A munkaerő-piacra lépő frissdiplomások – 
nem megalapozatlan – félelme, hogy a cé-
gek egy része a diploma mellett bizony több 
éves munkatapasztalatot is követelményként 
támaszt egy-egy állás betöltéséhez, ami nem 
csekély problémát jelenthet a fiatal diplomá-
sok számára. A duális képzés a jövőben az 
ilyen problémákra is megoldást jelenthet. 
A hallgatók az új képzési formában ugyanis 
csupán tanidejük felét töltik az egyetemen, 
ahol is választott szakmájuk elméleti alapjait 
sajátíthatják el, ám a képzés másik felében az 
adott szakmához úgyszintén elengedhetetlen 
gyakorlatot immár igazi munkahelyeken sze-
rezhetik meg. A hallgatók így a valódi munka-
tapasztalatok mellett jó eséllyel hamar stabil 
munkahelyhez is juthatnak, hiszen bedolgoz-
hatják magukat fogadó cégeikhez (amelyek 
pedig tényleges igényeiknek megfelelően 
formálhatják saját munkaerő-utánpótlásukat). 
Az egyetemi tanulmányok finanszírozását 
szintúgy megoldhatja az új rendszer, amíg 
ugyanis a hallgatók az egyetemen ösztöndí-
jat, addig a fogadó cégeknél munkájukért bért 
kaphatnak.
Az új szisztéma persze nem általános ér-
vényű „csodafegyver”. Sokan és sokhelyütt 
hangsúlyozták már, hogy az egyetemi kép-
zések duális reformja nem minden területen 
lehetséges: elsősorban az iparral szorosabb 
kapcsolatban álló képzések esetében nyújt-
hat perspektívákat. Ennek megfelelően a 
Miskolci Egyetemen a Gépészmérnöki és 
Informatikai Kar, a Műszaki Anyagtudományi 
Kar és Gazdaságtudományi Kar hirdette meg 

bizonyos szakjait duális képzési formában is. 
Szeptembertől tehát az intézmény anyagmér-
nöki, logisztikai mérnöki, mérnökinformatiku-
si és programtervező informatikusi szakjai 
mellett – országosan is párját ritkító módon 
– öt gazdasági alapszakon (gazdálkodási és 
menedzsment, kereskedelem és marketing, 
nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és szám-
vitel, turizmus és vendéglátás) debütálhat az 
új képzési szisztéma. A duális képzés melletti 
döntés persze csupán egy lehetőség: a fel-
sorolt képzések ugyanis a nem-duális formá-
ban tanulni vágyók jelentkezését úgyszintén 
várják. A lehetőség persze, amelyet a duális 
képzés jelent, igen megfontolandó lehet.
Januártól az egyetem három érintett kara 
számos szerződést kötött meg céges partne-
reivel duális képzések együttes indításáról: 
összesen mintegy százat, ami bizonyíthatja, 
hogy a Miskolci Egyetem igenis bírja az ipari–
gazdasági szféra bizalmát, hiszen szép szám-
mal vannak olyan cégek a régióban, amelyek 
vállalják, hogy már az egyetemi alapképzés 
szintjén is kooperálnak az egyetemmel.

Rada János

Szeptembertől jön a duális képzés

Szeptembertől a Miskolci Egyetem több szakja immár duális képzési formában is várja hallgatóit, ami 
újdonság a magyar felsőoktatás világában. De mit is jelent pontosan: duális képzés, és miben nyújthat 
többet, mint a hagyományos képzések.

8
fo

tó
: i

nt
er

ne
t



--
--
--
--
--

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

--
--
--
--

- - - - - - - - - -

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

- - - - - - - -

9Fókuszban

Minden eddiginél nagyobb az idei EFOTT 
iránti érdeklődés: a tavalyi eladáshoz képest 
idén már elővételben megduplázódott az el-
adott jegyek száma. Nem csoda, hogy óriási 
sebességgel kapkodnak a közel egy hetes 
nyaralással kecsegtető belépők után, hiszen 
idén július 14. és 19. között, a három évvel 
ezelőtt már bejáratott népszerű üdülőhelyen, 
a fővároshoz közeli Velencén rendezik meg a 
hallgatók legnagyobb országos buliját. A fesz-
tiválozók száma az elmúlt években folyamato-
san felfelé ívelt: 2012-ben 86.000, 2013-ban 
88 ezren váltottak jegyet, a tavalyi, miskolcta-
polcai fesztivál pedig 91.000 bulizót vonzott. 
2015-ben ennek a számnak a megdöntése 
érdekében még több színes programmal és 
egy fergeteges szülinapi show- val készülnek 
a szervezők. 

A fesztiválhelyszín alapterületét az odaláto-
gatók kényelme érdekében a 2012-es mére-

tekhez képest 40%-kal megnövelték. Közel 
harminc hektáron, kibővített és stabilizált 
infrastruktúrával várja majd az EFOTT-team 
a fesztiválozókat. A számtalan zenei, kulturá-
lis, gasztronómiai és sportprogramot exkluzív, 
vízpart adta lehetőségek egészítik ki.  

EFOTT - Csak szabadon…

rohAmtempórA kApcsolt Az efott  
Rekordokat döntöget az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója. Már 
most számokban mérhető, milyen sokan várják a 40 éves, mégis örökifjú fesztivált. Az sem 
kizárt, hogy a látogatók tömege idén eléri a bűvös 100 ezres számot.
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10 Fókuszban

külföldön

Az Aiesec segítségével!

Az AIESEC, ahogy a korábbi években, most 
is szeretne egyedülálló lehetőséget biztosí-
tani azoknak az egyetemi hallgatóknak, akik 
szívesen kipróbálnák magukat egy idegen 
környezetben. A kimenni vágyók 6-8 hetes 
időszakot tölthetnek el egy idegen országban, 
ahol önkéntes munkával segíthetik az ottania-
kat, és fejlesztheti magát. Megkértünk egy téli 
kimenőt, Szabó Veronikát, hogy számoljon be 
élményeiről.

Szürke hétköznap. Üzenet. AIESEC. Akarsz e 
külföldön telelni? Válasz: igen! Csak az első lépés 
nehéz mindenhol. Sikerült kiutaznom külföldre, 
egészen Lengyelországig. Olyan tapasztalatszer-
zés volt, amelyet mindenkinek át kell élnie élete 
során legalább egyszer. Az AIESEC ebben segít. 
Kijuthatsz a kedvenc országodba, ehetsz a ked-
venc külföldi kajádból, ott, ahonnan származik, és 
olyan emberekkel köthetsz életre szóló barátsá-
gokat, akikkel más időzónában élsz, mégis valami 
közös bennetek: az élmény, hogy együtt voltatok 
egy olyan helyen, ahol felnőhettél saját magad-
hoz. Lengyelország nincs messze Magyarország-
tól, mégis egy új kultúrát ismerhettem meg, ami 
nagyon megtetszett, és csak ajánlani tudom. Min-
dig bajban vagyok, ha valaki megkérdezi, milyen 
is volt ott, ez ugyanis egy olyan összetett élmény-
sorozat, amelyet lehetetlen kifejezni egyetlen szó-
val. Ha valaki volt már külföldön, az tudja, milyen 
nehéz is, de ha egyetlen egy szót kéne használ-
nom, az egy angol szó lenne: free – és ebben ta-
lán minden benne van. Ha bátorítást vársz ezzel 
kapcsolatban, csak támogatni tudlak, hiszen ez 
egy út önmagad megismeréséhez, valamint lehe-
tőség, hogy kilépj a komfortzónádból, megtalálva 
ezzel azt, hogy vajon mit is szeretnél csinálni, el-
érni az életben. Az AIESEC segít neked!

Oktatóként elengedhetetlen, hogy a tudomá-
nyos teljesítmény megjelenjen a szakmai nyil-
vánosság előtt. Hallgatóként fontos, hogy a 
diplomaterv, a szakdolgozat, a komplex feladat 
vonatkozásában szakmai információt tudjon 
gyűjteni.

Ezt a kettős célt szolgálta Dr. Mikulás Gábornak, az El-
sevier trénerének előadása március 24-én a XXXVII- 
es előadóban a Scopus, a SciVal, a ScienceDirect 
adatbázisokról és elemző felületekről. Jelenleg a 
Scopus elérhető az egyetemi IP címes számító-
gépekről, és lehetővé teszi, hogy kiterjedt keresést 
végezzünk intézményi, szakterületi és szerzői szin-
ten. Az Elsevier a világ legnagyobb kiadója, 25% 
körüli részesedéssel és hatalmas számú folyóirattal 
rendelkezik minden tudományterületen. A Thomson 
Reuters által adott impakt faktor mellett az un. H-
indexet preferálják. A Scopus által indexált folyó-
iratnak több követelménynek kell megfelelni: nem-
zetközi szerkesztőbizottság, angol nyelvű cikkek, 
vagy legalább angol összefoglalók, kiterjedt bírálói 
rendszer, az interneten való megjelenés, stb. 
A ScienceDirect hatalmas cikkmennyiség közvet-
len elérését teszi lehetővé. Az internet ilyen szem-
pontból demokratikus. Ha valaki az MIT-en, vagy a 
Stanfordi Egyetemen tanul, hasonló adatbázis el-
érései lehetnek. Ezért érdemes minden hallgatónak 
ezeket a szolgáltatásokat igénybe venni. A SciVal 
a tudománymenedzselést segíti. Azt, hogy milyen 
módon tudnak az egyes szakemberek, az egyes 
tudományterületek, az egyes karok, illetve intézmé-
nyek jobban láthatóvá válni. Hogyan kerülhetnek 
feljebb az egyre széleskörűbben ismertté váló, illet-
ve figyelembe vett rangsorokban.
Az alap természetesen az, hogy színvonalas okta-
tás és színvonalas kutatás legyen a nehéz körülmé-
nyek ellenére is. Ezt segíti a fent ismertetett három 
felület.

Prof. Dr. Jármai Károly

hAtékony megjelenés

A tudomány világábAn
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11Pályázatok–pályáz(z)atok

A CEEPUS Magyarországi 
Irodája ösztöndíj pályáza-
tot írt ki Hallgatók mobili-
tása címmel. Az ösztöndíj 
minden CEEPUS ország-
ban való tartózkodásra 
pályázható. A jelentkezés 
feltétele , hogy 2 lezárt 
félévvel és aktív hallgató státusszal rendelkezzen 
a hallgató.

A pályázaton részt vehetnek:
•  Alap– és mesterképzéses hallgatók
• Posztgraduális hallgatók
• PhD hallgatók
• Diplomamunkán dolgozó alap– és mesterkép-

zéses hallgatók

A mobilitás programnak több típusa van, melyek kü-
lönböző időszakokra szólnak.
Jelentkezni lehet 1 szemeszterre, de akár 10 hóna-
pos kint tartózkodásra is.

A pályázat határideje: 2015.06.15.

További Információ:
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/767f-
6c3e957e6d f9c12572e7004a1842 /7b7a -
45dac8723b07c1257de0004a821e?OpenDocu-
ment

A program keretében tehetséges magyar fiatalok 
6-12 hónapos gyakorlati lehetőséget kaphatnak 
prominens amerikai vállalatoknál. A pályázat célja, 
hogy a fiatalok, akik a magyar társadalom lehetsé-
ges jövőbeni vezetői, gyakorlatot szerezzenek, és 
a megszerzett tudásukkal hozzájáruljanak hazájuk 
fejlődéséhez.
Pályázók köre: főiskolai, egyetemi hallgatók, PhD 
hallgatók, frissdiplomások.

Szakmai területek:
• Közgazdaságtan és pénzügy 
• Társadalomtudományok 

• Mérnöki tudományok, matematika, informatika
• Közegészségügy
• Művészet és kultúra

A pályázat határideje: 2015.10.15.

További információ:
https://palyazatmenedzser.hu/2015/03/11/palya-
zat-amerikai-gyakornoki-programban-valo-resz-
vetelre-a-hungarian-american-enterprise-scho-
larship-fund-programja/

A Fulbright Magyar-Amerikai Oktatási Csereprog-
ram Bizottság pályázatot írt ki a 2016-2017-es 
tanévre az Egyesült Államokba. A Fulbright poszt-
graduális hallgatói ösztöndíjra azok a magyar állam-
polgárok pályázhatnak, akik felsőfokú végzetséggel, 
valamint kiváló angol nyelvtudással rendelkeznek 
és az Egyesült Államok valamely felsőoktatási intéz-
ményében szeretnének továbbtanulni.
Bármilyen tudományterületen és művészeti ágban 
lehet pályázni. Az ösztöndíjak maximális időtartama 
egy tanév (9 hónap).  
Alapfeltétel a pályázott témában legkésőbb 2015. 
július 15-ig szerzett legalább BA/BsC szintű diplo-
ma.

A pályázat határideje: 2015.05.18.

További információ:
https://palyazatmenedzser.hu/2015/03/09/ful-
bright-hallgatoi-2016-2017/ 

Stratégiai és Fejlesztési
Rektorhelyettesi Titkárság

Kiss Csaba József

CEEPUS-ösztöndíj

Pályázat amerikai gyakornoki programban 
való részvételre - A Hungarian-   American  
Enterprise Scholarship Fund programja

Fulbright Magyar-Amerikai
Oktatási Csereprogram -
Posztgraduális Hallgatói Ösztöndíjak
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A hulladékkezelés a Föld lakosságának egyre 
növekvő számával párhuzamosan egyre ösz-
szetettebb feladat, amely csak úgy történhet 
fenntartható módon, ha valamennyien kivess-
zük a részünket belőle, és lehetőségeinkhez 
mérten odafigyelünk rá, hogy felelősen sza-
baduljunk meg a háztartásunkban keletkező 
szeméttől.
Bár a szelektív hulladékgyűjtés előnyeit álta-
lában a legtöbben jól ismerik, és többnyire a 
gyakorlatban is megvalósítják, sajnos a ma-
gyarországi gyakorlatban még igen elterjedt, 
mondhatni régi jó szokás a hulladék égetése, 
melynek káros hatásait kevesen ismerik.
A hulladék eltüntetésének ezen formája nagy-
szüleink idejében még megfelelő volt, hiszen 
akkoriban a használati tárgyak jó része el-
használódás után házilag kezelhető vagy új-
rafelhasználható volt, nem tartalmazott ilyen 
mennyiségben műanyag-, fém-, üveg-, papír-, 
illetve üveg csomagolóanyagot. 
Ez a fogyasztói társadalom megjelenése előtt 
kialakult módszer már nem alkalmazandó 
többé, a többségében mesterséges, szervet-
len anyagokat tartalmazó háztartási szemét 
és hulladék égetése a házi tüzelőberendezé-
sekben korom, nehézfémek, szén-monoxid, 
nitrogén-oxidok és kén-dioxid elegyét juttatja 
a levegőbe. Ennek eredménye például az, 
hogy a forgalmas közlekedési csomópontok 
mellett már számos kistelepülésen is kelle-
metlen kimenni az utcára télen, a szellőztetés 
ellehetetlenüléséről nem is beszélve. 
De egészségügyi szempontból is komoly koc-
kázatokat rejt magában a hulladék égetése. 
Szív- és érrendszeri (infarktus, trombózis), 
valamint légzőszervi megbetegedést, im-
munrendszer károsodást, stb. problémát is 
okozhat. A kommunális hulladékok (vegyes 

háztartási szemét) égetésekor ráadásul nem-
csak a belélegzett szennyezőanyagok veszé-
lyeztetik az egészségünket, hanem a talajba 
bejutva a növényeken és állatokon keresztül a 
táplálékláncba bekerülve, és ott felhalmozód-
va is érvényesül káros hatásuk.
Ha valaki számára ezek nem meggyőző érvek 
(hiszen ugyan mi nem káros napjainkban?), 
annak talán érdemes lehet elgondolkodni 
azon, hogy mennyire nem pénztárca-barát a 
házi hulladék-égetés. Ugyanis tüzelőberen-
dezéseink nem alkalmasak az illegális anya-
gok égetésére, így ha ezekkel próbálunk fűte-
ni, tönkre tesszük tüzelőberendezésünket és 
kéményünket is, melyek javítása nagyon drá-
ga. Fűtéstechnikai szakértők véleménye sze-
rint hulladékok égetésének esetében nem-
csak a meghibásodástól kell tartani, hanem 
drasztikusan csökkenhet a kazán hőleadási 
hatékonysága is, mert például műanyag pa-
lack égetése esetén a kazán falára lerakódik 
a hőre keményedő PET (polietilén-tereftalát) 
maradéka, leszigetelve ezzel a kazán vízte-
rét. Egyes műanyagok égetésének mellékter-
mékei oldják a meszet is, amely a falazat és a 
kémény instabilitásához is vezethet.
Számos ok van tehát, amiért érdemes elke-
rülni a hulladék égetését. Jelen sorok írója, 
hozzászokva a szelektív hulladékgyűjtés ki-
építettségéhez Magyarországon, szomorúan 
tapasztalta, hogy az EU-n kívül egyáltalán 
nem mindenhol elterjedt módszer, például 
Oroszországban nem hogy házhoz menő 
gyűjtést, szelektív kukát is nehezen találni. 
Így bátorítok mindenkit, használja ki az ottho-
ni lehetőségeket, nem mindenki olyan szeren-
csés, hogy ilyen egyszerűen élhet vele.

Tóth Orsi

Ne égesd el, szelektálj!
Az otthoni szemétégetés súlyosan károsítja az Ön és környezete egészségét!
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Ez a sajtótájékoztató is úgy kezdődött, mint 
a többi. Hagyományos köszöntés, egy kis 
piaci értékesítési statisztika, néhány sejtel-
mes megjegyzés, tehát semmi extra. Tim 
Cook, az cég vezérigazgatója beszélt az 
Apple-termékek sikerességéről, a cég múlt-
járól, jövőjéről, valamint pár már meglévő 
szolgáltatásról, mint például az Apple Pay, 
vagy a CarPlay. Ami igazán nagyon szólt a 
bemutatón, az Cook bejelentése, miszerint 
a cég új terület felé fog nyitni, mégpedig az 
egészségügy felé. Életre hívták ugyanis a 
ResearchKit nevű programot, melynek segít-
ségével elkészíthetők olyan alkalmazások, 
melyekkel egészségügyi adatok beolvasá-
sát és továbbítását lehet majd intézni. Per-
sze most jöhetne a jogos kritika, hogy ezek 
csak nagy szavak, de hol vannak a kész 
appok? Nos, Cook erre is válaszolt, hiszen 
bejelentésében kitért arra is, hogy az Alz-
heimer-kórt vizsgáló programjuk a közeljö-
vőben használható formátumba kerül. Az 
applikáció hangmintákból, valamint a test 
működésének jellemzőiből képes felmérni 
állapotunkat és megosztani használójával. 
Ám ez csak a kezdet. Tervben van ehhez 
hasonló appok készítése asztmásoknak, a 
mellrák szűréséhez, és felhasználva a több 
százmillió felhasználó véleményét és képes-
ségeit, talán gyorsabban érkezik fejlesztés 

ebben a témakörben, mint ahogy várnánk. A 
programok mellett megismertették a közön-
séggel az új Macbook-ot, amely kevesebb 
mint 1 kg-ot nyom, és legvastagabb pontját is 
picivel haladja meg a 13 milliméteres vastag-
ságot. Természetesen a show legvégén Tim 
Cook beszélt az AppleWatch-ról, egy rendkí-
vül stílusos karóráról, amellyel üzenetet fo-
gadhatunk, zenelejátszót indíthatunk, hívást 
fogadhatunk, netezhetünk, de az óra jelez 
számunkra, ha túl sokat ülünk, figyeli, hogy 
mennyit mozgunk, méri az edzések ered-
ményeit és még rengeteg más csúcstech-
nológiás dologra is használható. Általában 
itt érkezik a kérdés, hogy mennyibe is kerül 
egy ilyen készülék. A sportváltozat egy 3,8 

milliméteres kijelzővel 350 dollár körül mo-
zog az amerikai piacon, egy picivel nagyobb 
kijelzővel (42 milliméter) pedig már 400 dol-
lár lesz az ára. Amennyiben nem alumínium 
tokkal kívánjuk megvásárolni, hanem saválló 
acéllal, akkor 550 és 1100 dollár közé tehető 
az összeg, amit ki kell érte fizetnünk. Persze 
több, mint 10 000 dollárért már színarany 
verziót is lehet vásárolni, de Magyarorszá-
gon egyelőre még egyetlen változata sem 
érhető el a Watch-nak, úgyhogy érdemes 
elkezdeni a spórolást azoknak, akik odavan-
nak az Apple termékekért.

Nagy Tomi

Új SziNTRE LépETT Az AppLE

Március elején tartott sajtótájékoztatót az Apple az Amerikai Egyesül Államokban, hogy 
bemutassa legújabb termékeit, továbbá felfedje az árakat, amennyiért a vásárlók hozzá-
juthatnak azokhoz. A közönség és a világ nem tudta mire számítson, de erre talán még ők 
sem gondoltak.
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14 Trend & Tech

Talán a legszürreálisabb a Csupasz túl-
élők. Feladat: 21 napig életben maradni a 
bolygó egyik legdurvább vidékén, ruha, víz 
és élelem nélkül. A műsorba profi túlélők 
jelentkezhetnek, akiket a kihívás előtt egy 
szakmai zsűri pontoz. Minden próbán egy 
férfi és egy nő vesz részt, és bár ruhát nem 
vihetnek (cipőt sem!), fejenként egy eszközt 
választhatnak. Az eseményeket mindössze 
3 fős stáb rögzíti, akik csakis veszélyhely-
zetben avatkozhatnak be. A kaland kicsit 
sem mondható biztonságosnak, több túlélő-
höz kellett már orvost hívni, illetve a műsor 
producerét a helyszín felmérésekor elszen-
vedett kígyómarás miatt többször is meg 
kellett műteni.
Bear Grylls neve szinte már összefonódott 
a túlélő sorozatokkal, összesen 10 reali-
ty-ben láthattuk eddig, a világ számtalan 

pontján. A sziget című sorozatában 13 át-
lagos brit férfit hagy magára 4 hétre, egy 
lakatlan csendes-óceáni szigeten. Megtart-
hatják ruháikat, és néhány alapvető túlélő 
felszerelést, és saját magukat filmezik.
A Túlélés távirányítással címűben egy túl-
élésben nem jártas személyt minimális fel-
szereléssel magára hagynak a vadonban. 
Feladata eljutni a kimenekítési pontra. A 
csavar a történetben, hogy telefonon folya-
matosan tarthatja a kapcsolatot egy túlélé-
si specialistával, aki bár minden kérdésére 
fele, valójában nincs vele.
Az Ezt éld túl, haver! egy igazi túlélőjáték. 
Profi túlélők állítják egymást olyan kihívá-
sok elé, ahol a legkietlenebb tájakról 100 
órán belül vissza kell jutniuk a civilizációba, 
miközben a csapat a táborból figyeli őket.
Bár számos részletben eltérnek, alapve-
tően mindegyik sorozat célja annak kide-
rítése, hogy a 21. században képesek va-
gyunk-e még életben maradni a vadonban? 
De vajon miért foglalkoztat minket ez enn-
yire? A válasz elég összetettnek tűnik, ezért 
Dr. Osváth Andreát, a ME-BTK Szociológiai 
Intézetének oktatóját kérdeztük.
– A téma nem bővelkedik szakirodalomban, 
de azt bátran kijelenthetjük, hogy a legfőbb 
magyarázat az unalom. Úgy tűnik, nem él-
vezzük már a régen oly lenyűgöző termé-
szetfilmeket, valami másra vágyunk. Ilyen 
újdonság lehet, ha a megszokott vadonba 
valami új elemet, embereket importálunk, 
minél kevesebb felszereléssel. Talán pont 

REALiTy A vADONBAN
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valaki nézi, és van, aki utálja, de tény, hogy manapság egyre több túlélő sorozat fut az is-
meretterjesztő csatornákon. De miért nézzük ezeket, sőt, miért jelentkeznek az emberek ilyen 
műsorokba? Cikkünk néhány sorozat bemutatása után e kérdésekre keresi a választ.
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15Trend & Tech
ez az oka annak, hogy az ismeretterjesz-
tő csatornák lemásolták a rengeteg nézőt 
vonzó valóságshow alapelképzeléseit, majd 
teljes mértékben saját képükre formálva, 
merőben újat teremttettek. Hozzá kell ten-
nünk, hogy nem új keletű ez az érdeklődés, 
számos irodalmi alkotás és film foglalkozik 
partra vetett emberekkel. Robinson Crusoe, 
a Számkivetett, A legyek ura, A kék lagúna, 
na és persze A Robinson család, mely sze-
replői boldogan élnek egy lakatlan szigeten, 
ahol egész kis lakóparkot építenek ki, és 
élelemben sem szenvednek hiányt. Persze 
erre az idillre jócskán rácáfolnak a koráb-
ban említett sorozatok.
De térjünk is át a másik kérdésre, miért je-
lentkeznek az emberek ezekbe a műsorok-
ba? – Meg kell említenünk, hogy itt egy-egy 
széria végén senki sem megy haza győzte-
sen, milliókkal a zsebében. Bár azt nem tud-
juk, hogy a szereplők milyen juttatásban ré-
szesülnek a kamerák mögött, az tény, hogy 
a pénz e műsorokban nem játszik szerepet, 
hiszen nem is férne bele a műsorpolitiká-
ba. Ennek tudatában elmondhatjuk, hogy 
két dolog szükséges ahhoz, hogy valaki 
jelentkezzen. Egyfelől ezeket az embereket 
motiválhatja az önpróba lehetősége, hiszen 
nem más ez, mint határaik feszegetése. A 
civilizáció kevés számukra nem nyújt elég 
kihívást, ezért máshogyan próbálják növel-
ni adrenalin szintjüket. A vadonban nincs 
kényelem, pénz, információ és világháló, 
egyedül rajtuk múlik, hogy mire képesek. 

Bár minden túlélő tisztában van alapinfor-
mációkkal, mégsem tudják mi vár rájuk. 
Mivel a legtöbb műsorban csoportos vagy 
páros túlélésről van szó, így az emberi kap-
csolatok, együttélés próbája is ez. Nehéz 
körülmények között, elég hamar felszínre 
kerül az ember igazi énje. E nemes célok 
mellett persze meg kell jegyeznünk, hogy 
narcisztikus személyiség, és valamiféle 
magamutogatási vágy is szükséges ahhoz, 
hogy valaki jelentkezzen.
– A téma kapcsán meg kell említenünk azt 
a nemrégiben bekövetkezett helikopterbal-
esetet is, ahol a TF1 francia kereskedelmi 
televízió túlélőshow-jának argentínai forga-
tása közben, három francia sportolón kívül 
a tévéstáb öt tagja, valamint a gép két helyi 
pilótája is életét vesztette.
– Bár a szereplők többsége megtörik a pró-
batétel egy pontján, be kell látnunk, hogy 
egy fiktív valóságról van szó. A résztvevők 
maguk jelentkeznek, lelkileg tudnak készül-
ni a kihívásra, biztosított körülmények kö-
zött vannak, és valamilyen eszközt mindig 
vihetnek magukkal. Merőben más ez, mint 
hajótöröttként partra vetődni egy ismeret-
len vidéken, ahol lehetünk egyedül vagy 
párban, de kérdéses, hogy hazajutunk-e 
valaha, és ha baj van senki sem hív nekünk 
orvost – mondta el Dr. Osváth Andrea.
.

Báthori Kinga
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16 One step 

Van-e a kettő között kapocs? Igen, méghoz-
zá szorosabb, mint gondolnád! Az e havi One 
Stepben ismét a munkavállalás küszöbén 
állókat céloztuk meg. Újabb hasznos témá-
val készültünk tehát a frissen diplomázott 
pályakezdők számára. A pszichológia és az 
álláskeresés kapcsolatát boncolgattuk, rá-
világítva a különböző pszichológiai tesztek 
fontosságára. Egyetemünk életmód tanács-
adójával folytatott beszélgetésem során ren-
geteg hasznos információ birtokába jutottam 
a témát illetően, melyeket most meg is fogok 
osztani veletek.
Jó tudni, hogy az álláskereséssel kapcsolat-
ban a mentális dolgok felé billen a mérleg, 
nem pedig a szakmai tudás felé! A kiegyen-
súlyozottság, az életrevalóság és a megfelelő 
énkép, sokkal fontosabb, mint gondolnánk.

Az alap probléma

Évről évre ugyanaz a probléma, minden vég-
zős évfolyamnál, hogy az egyetemi felkészí-
tés egyre inkább arra tendál, hogy elméleti 
tudást adjon, de arra nem készít fel, hogy 
miként is éljünk a munkavilágában. Hogy 
mi a megoldás? Tennünk kell azért, hogy 

gyakorlottabb, felkészültebb pályakezdőként 
lépjünk ki az egyetem falai közül. De hogyan?
Az egyetemi évek tulajdonképpen egy „kitolt 
kamaszkorként” funkcionálnak a legtöbb fia-
tal életében. Ott áll mögöttünk a család, és 
ha egy cseppnyi önállóságban már van is 
részünk (a kollégium vagy albérlet által) de 
még közel sem szerzünk olyan mennyiségű 
élettapasztalatot, amellyel felvértezve bátran 
állhatnánk a HR-es csoport elé. Ez azt jelenti, 
hogy még csak a sötétben tapogatózunk, kí-
sérletezgetünk, és ha nem szánjuk rá magun-
kat a nagyobb lépésekre, akkor ez diplomával 
a kezünkben sem fog változni, megmaradunk 
ezen a szinten.

A siker titka, hogy tudjunk és merjünk
magunkkal szembenézni!

A belső csatáinak sokkal nagyobb befolyás-
sal vannak ránk és az életünkre, mint a külső 
tényezők, a feladataink, a másokkal vívott 
harcok. Ahhoz, hogy az önmagunkkal vívott 
csatákat meg tudjuk nyerni a kulcs; az önis-
meret. Ha tudjuk, mit akarunk és mit várunk 
az élettől, ami jelen esetben, azt jelenti, hogy 

álláskeresés és pszichológiA
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17One step
konkrét képünk van a leendő munkahelyi po-
zíciónkról, akkor tisztában vagyunk képessé-
geinkkel és azzal, hogy személyiségünk me-
lyik céghez illik is igazán. Ha ez nincs meg, 
akkor veszett fejsze nyele lehet munkakere-
sés.

Hogy miként is juthatunk a fentebb
említett információk birtokába?

Egyszerűbb, mint gondolnánk. Az úgyneve-
zett pszichológiai tesztek ugyanis hitelesebb 
képet festenek rólunk, mint azt valaha is gon-
dolnánk. Sokszor olyan dolgokra is rávilágí-
tanak, amelyeket még mi sem tudtunk teljes 
bizonyossággal magunkról.

Mikor és hogyan?

Minden hallgatónak adott a lehetőség. Csu-
pán a diákirodáig kell mennünk ahhoz, hogy 
a HR-esek által bőszen használt pszichológiai 
teszteket kipróbálhassuk és ez által megbíz-
ható képet kapjunk magunkról. Több szem-
pontból is megéri ezzel foglalkozni, hiszen 
azon kívül, hogy hasznos lehet önismeretün-
ket illetően, egy mintát is ad, hogy mit várjunk 
az állásinterjún, amikor majd élesben megy a 
dolog.
A túlzott izgalom és a nemtörődömség nagy-
ban befolyásolhatja a teszt eredményét. Pél-
dának okáért, ha valaki túlizgulja a teszt kitöl-
tését, az eredményeken is meg fog látszani, 
hiszen a teszt nagy eséllyel fogja kimutatni, 

hogy mekkora nagy az illetőben a szociális 
megfelelési kényszer. Ezzel szemben, ha va-
laki félvállról válaszolgat, az nyílván nem fog 
hiteles választ kapni a végeredményben.

Mire számítsunk egy állásinterjún?

Egyre gyakoribbak a szituációs játékok és 
a páros interjúk. Ilyenkor a munkáltatók arra 
kíváncsiak, hogy miként nyilvánulsz meg egy 
csoport tagjaként, hogy vagy képes reagálni 
a dolgokra, milyen a spontán megnyilvánulási 
képességed, mennyire vagy kreatív, visszahú- 
zódó vagy épp nyomulós. Fontos megemlí-
teni, hogy szakmája válogatja, mikor melyik 
a legjobb fellépés. Nyilván vannak munkák, 
amik megkövetelik a rámenőséget, de akad 
olyan is, ahol nem lesz gond, ha csendesebb 
típusú vagy. Egy a lényeg, hogy mindig csak 
önmagad add! Más bőrébe bújni az interjú 
idejére csak pillanatnyi megoldás, később ha-
mar rájöhetsz, hogy nem hozzád illik az eset-
legesen megszerzett állás. 
Fontos, hogy az állásinterjúra való felkészü-
lés nem két napba, vagy – mint egy nehezebb 
vizsga – az azt megelőző hétbe telik! Jó, ha 
már most tisztában vagyunk azzal, hogy mit 
és hogyan várnak el tőlünk.
Tehát fontos, hogy még időben neki kezdj ön-
magad megismeréséhez, és ha már elindultál 
az úton, akkor hidd el, mire eljutsz a diploma 
utáni vízválasztóhoz már nem is lesz akkora 
nagy falat egy állásinterjú.

Kerekes Bernadett
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Hogyan jellemeznéd a Compact Disco-t?
Hét éve alakult a zenekar, azóta megjelent 
három albumunk, és alapvetően nagyon szé-
pen alakul a formáció helyzete. A kezdetek 
óta sokat változott a színpadkép, hiszen az 
elején még csak hárman voltunk. 2010-ben 
csatlakozott hozzánk Sándor Attila basz-
szusgitáros, akivel az előző, Brownfield nevű 
zenekaromban már dolgoztam, de tőle közös 
megegyezésre megváltunk 2012-ben. Ekkor 
már velünk zenélt a dobosunk, Török Emese, 
aki ma este is itt van velünk. Elmondhatom, 
hogy ez a felállás működik a legjobban. A 
nevünk egy ilyen kisebbfajta szóvicc. Van a 
Compact Disc, ugye a CD, és nagyjából ez a 
lényege az egésznek (nevet). Ezzel a névvel 
nem igazán lehetett volna zenélni, így Disco 
lett belőle. Az a jó ebben, hogy nem volt sem-
mi agyalás benne.

Mi volt a Compact Disco előzménye?
2008 előtt Begivel már dolgoztunk együtt, és 
akkor arra gondoltunk, hogy mi lenne akkor, 

ha csinálnánk egy electro-pop zenekart. Ak-
koriban ez hiánypótlásnak számított, mert 
nem volt ilyen az országban, és még az an-
golul éneklés sem volt annyira menő. Most 
már lassan mindenki angolul énekel. Akkori-
ban ez nagy újdonság volt és az I’m in love 
c. számunkat nagyon sokat játszotta a Petőfi 
Rádió. Pál Gábor az első pillanattól kezdve 
a banda tagja volt, ami azt jelentette, hogy a 
Compact Disco készen állt, így hát összeül- 
tünk és egy fél nap alatt megírtuk a Fly or 
dive-ot. Így alakultunk, így indult egy szép 
augusztusi nyári napon a Compact Disco 
története, és azóta szépen menetelünk előre.

Teljes az együttműködés a csapatban?
Mind a hárman más stílusú zenéket szeret-
tünk és képviseltünk, bár voltak azért átfedé-
sek. Én vadabb koromban Pearl Jam-et meg 
Faith no more-t hallgattam, és ez azért is volt 
jó, mert Begi is szerette a keményebb roc-
kot. Az érdekesség tehát az volt, hogy mind 
a hárman mást képviseltünk, más volt az ér-
deklődési körünk, így mind a hárman hozzá 
tudtunk tenni valamit ahhoz, hogy kompakttá 
váljon az egész produkció. Nyilván néha vol-
tak viták, de egy banda olyan, mint a házas-
ság. Az alapműködésünk mindig jó és harmo-
nikus volt, mindig hárman döntünk mindenről. 
Ez, hogy nem egy ember képviseli a bandát 
nagyon kevés zenekarról mondható el. Ná-
lunk mindig akkor dől el valami, amikor mind 
a hárman beleegyezünk, ilyenformán demok-
rácia működik a csapaton belül. Ha volt vala-
mi vita, mindig éretten tudtuk kezelni.

2012-ben ti képviseltétek hazánkat az Eu-
rovíziós Dalfesztiválon. Hogyan éltétek 
meg ezt az élményt?

„Addig jó, Amíg őszinte A zenénk”
WAlkó csAbávAl, A compAct disco énekesével beszélgettünk

2008-ban törtek be a magyar zenei életbe, és a Magyarországon forradalminak számító 
angol nyelvű dalaikkal egészen a 2012-es bakui Eurovíziós Dalfesztivál döntő színpadáig 
meneteltek. Sikerük azóta is töretlen, és 2015-ben újabb nagy dobásra készülnek. Walkó Csa-
bával, a Compact Disco énekesével beszélgettünk.
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19Kávézó
Szerencsére akkor már felmenőben lévő csa-
pat voltunk, főleg az underground világban. A 
2010-es MTV Icon szereplés, amikor is Ákos 
két dalát dolgoztuk fel, volt az első nagyobb 
médiaszereplésünk, és nagyon nagy élmény 
volt.  Aztán elindult A dal című műsor, ami 
annyira izgalmasnak és jópofának hatott, 
hogy kitaláltuk azt, hogy beküldünk mi is egy 
számot. Nagy okoskodás ott sem volt, csak 
csináltuk a dolgunkat. Szerencsére újdonság 
voltunk a mainstream világnak, a zenénk az 
újdonság erejével hatott, és szerintem ez is 
segítette azt, hogy mi utazhattunk ki a Baku-
ba. Úgy voltunk vele, hogy csak jussunk be 
a döntőbe, utána meg már mindegy, mert a 
pontozási rendszerben mi magyarok nem iga-
zán bízhattunk. Az élmény és az, hogy egy 
olyan színpadon, 38 ezer ember előtt zenél-
hettünk az megfizethetetlen és csodálatos él-
mény volt, igaz, hatalmas kihívást is jelentett, 
hiszen milliók nézték a show-t, mi meg egy 
országot képviseltünk. Az volt a lényeg, hogy 
jól csináljuk azt, amit csinálunk, hogy meg-
maradjon az a szint, amelyet hozni szoktunk. 
Szerencsére nem változtunk meg az ered-
mény után sem.

Mik történtek azóta?
Folyamatosan zenélünk és készülünk a 
következő albumra. Most volt egy kisebb 
szünet, aminek az volt az oka, hogy a ban-
datagok mindegyike családos ember lett. 
Boldogok vagyunk, hogy Miskolcon térhetünk 
vissza újra. Annyit játszottunk már itt, hogy 
az elképesztő és minden egyes alkalommal 
hatalmas bulizás és hangulat volt. Amióta a 
Compact Disco létezik évente 2-3-szor min-
dig voltunk Miskolcon koncertezni.

Mennyire befolyásolja a zenélést az, hogy 
gyermekeitek születtek?
Nem befolyásolt minket, csak lelkileg lettünk 
többek. Inspiráló erő ez minden szempontból 
és a legcsodálatosabb dolog a világon. A ze-
nét nem fogja háttérbe szorítani, mert mindig 
megtaláljuk az arany középutat, és azok a lá-
nyok, akik velünk vannak tudták, hogy mibe 
csöppentek. Tudjuk kezelni a helyzetet, és 
szerencsére nincs semmi probléma.

A Te meg én című dalotokkal új korszakot 
indítottatok a Compact Disco történelmé-
ben…
Igen, és ennek a változásnak több oka is van. 
Egyrészt már jó ideje rágja a fülünket a kö-
zönség, hogy csináljunk magyar dalt. Jó az 
angol, szeretik, de azért mégis kellene már. 
Másrészről nekünk is kellett egy kis vérfris-
sítés, mert jó ideje benne vagyunk ebben az 
angol nyelves dologban. Én nagyon szeretek 
egyébként magyarul énekelni, hallhatott is 
már a közönség különböző feldolgozásokban 
minket. Harmadik pedig az, hogy azt vettük 
észre, hogy mindenki elkezdett angolul éne-
kelni. Annak idején, amikor elindultunk, az el-
sők között voltunk, akik angolul írták a dalszö-
vegeket idehaza. Úgy gondoltuk, hogy ez már 
elég ok arra, hogy írjunk egy magyar dalt, és 
nagyon úgy néz ki, hogy bejött. Nagyon rajta 
vagyunk ezen a vonalon most, és az a ter-
vünk, hogy a következő albumunk 10 száma 
csak magyar nyelvű lesz. Ez ősszel várható, 
közben kijövünk majd egy EP-vel, ami letölt-
hető lesz, és 3 dal lesz rajta a Te meg én-
en kívül, például egy remix, amit a Kerekes 
Band-del készítettünk. Az angol vonalat most 
egy kicsit pihentetjük.

Mik a tervek a jövőre nézve?
Szeretnénk folytatni a magyar nyelvű dalok 
gyártását úgy, ahogy eddig is dolgoztunk. Ad-
dig jó, amíg őszinte a zenénk. Ha már elkez-
dünk agyalni, akkor kell abbahagyni. Ez még 
nem történt meg, fiatalok vagyunk és szeret-
nénk minél messzebbre jutni az úton és minél 
többet közönség előtt lenni. Nagyon reméljük, 
hogy tényleg örömet fogunk okozni a magyar 
dalokkal az embereknek. Ez a fő cél.

Keszi Bálint
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eAster

We know that Easter is coming if bunnies in all 
forms, alive, chocolate, porcelain stare back 
at us from glass windows, and the candy shop 
is full of chocolate eggs. Of course, this holi-
day is not just about its most well-known sym-
bols, it is one of the most important Christian 
holidays and one of the few moving holidays. 

the dAte of eAster

At Easter, Christians all over the world cel-
ebrate the resurrection of Jesus Christ. Je-
sus comes back to life in the spring, just like 
nature. The beginning of a new life after death 
is evident in the circle of seasons: after the 
cold, sleepy winter, the lively spring comes, 
which gives new life to the plants, and new 
energy to the animals and people. Both bun-
nies and eggs are the symbols of life and fer-
tility, and an egg also means the beginning of 
a new life. Spring, the time of Easter, means 
revival not just in Christian culture.
Easter’s date differs every year because of 
an astronomical event. Christians all over 
the world celebrate the resurrection of Je-
sus Christ on the Sunday which follows the 
astronomical full moon. Western Christian 
churches and countries start counting the 
date of Easter from the 21st of March, the 
ecclesiastical astronomical equinox, then the 

Sunday after the next full moon is the date of 
Easter. So Easter can be between the 22nd of 
March and the 25th of April. Nowadays some 
Eastern Christian Churches also follow this 
method, but other Eastern Christian Churches 
still use a different calendar, the Julian calen-
dar as well as the date of the actual equinox 
and full moon to count the day of Easter, and 
this date is usually a bit later than the date of 
the Easter according to the Western Christian 
Churches.

the history of the Word 

It is assumed that Easter has its own ancient 
beginnings just as in the case of Christmas. 
There are some controversies, but accord-
ing to Bede’s book the festival of Eostre or 
Ostara, the Germanic goddess of spring and 
fertility, was celebrated by pagan Anglo-Sax-
ons in the spring. The name of Easter can be 
also derived from this pagan goddess’ name. 
Moreover, it was common in pagan times that 
people held spring festivals around the time 
of the equinox.

hoW do people celebrAte eAster 
noWAdAys?

There are many interesting and sometimes 
funny traditions connected to Easter all 

bunnies And eggs everyWhere
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over the world. When Hungarians celebrate 
Easter, men and boys visit women and girls, 
tell them rhymes and sprinkle them with wa-
ter or perfume, and the girls give the visitors 
painted or chocolate eggs. 
In the English-speaking countries, children 
get more attention, which is also a trend in 
Hungary and in other European countries 
nowadays. Many parents, schools and kinder-
gartens organize egg hunting more and more 
often. Egg rolling and egg tapping - when two 
hard-boiled eggs are tapped together and the 
aim is to break the other eggs but not our own 
- are also typical Easter games. In the UK, US 
and Australia, Easter bonnet parade is also 
a typical event of Easter, when the children 
parade on the streets wearing hats decorated 
with flowers, eggs and bunny ears.
In Corfu, people on the morning of the Holy 
Saturday, the Saturday before Easter, throw 
old pans and pots on the streets and smash 
them. During the pot-throwing ceremony 
people get rid of the 
old to make place 
for the new, but also 
they have great fun. 
Many tourists also 
travel to Corfu in this 
time of the year to 
take part in smashing 
pots.
In Norway, people 
read crime and de-
tective stories during 
the time of Easter, which is very interest-
ing and strange, considering that Easter 
is about revival. The history of this unique 
custom goes back to 1923, when a market-
ing campaign advertising a crime novel was 
published on the front cover of a newspaper 
seeming to be news, it was so popular that it 
became to be a tradition to associate Easter 
with crime stories.  There is also a special 
name for the books and stories published, the 
TV series and films broadcasted this time of 
the year, they are called ‘Påskekrim’ (Easter 
crime). Moreover, the price of crime stories 
and detective novels can be much higher in 
this part of year in Norway.

In Sweden children dress up as witches, which 
makes Easter a bit similar to Halloween. They 
paint their cheeks red, and they wear ragged 
clothes and colourful headscarves. The chil-
dren as Easter witches go from house to 
house to ask for sweets, and they give paint-
ings and drawings in exchange. According 

to an old belief, on the Thursday 
before Easter, the witches fly to 
a mountain, Mount Blåkulla to 
meet with the devil. Although 
children wear costumes to look 
like witches, people in Sweden 
would not like real witches to visit 
them, so they make bonfires and 
fireworks to scare them away. 
During Easter Swedish people 
decorate their homes with birch 
twigs, which originally reminded 

people of Jesus Christ’s sufferings; nowadays 
these twigs are decorated with beautiful col-
ourful feathers.
Happy Easter!

Anett Schäffer

birch nyírfa
bonfire máglya
bonnet sapka
to be derived származik/ ered 
from something valamiből
ecclesiastical egyházi
equinox napéjegyenlőség
fertility termékenység
resurrection feltámadás
revival feléledés
twig ág
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Would you briefly introduce yourself?
I was born in California, but I grew up in Col-
orado in a special place, Aspen, a resort town. 
I was very lucky to grow up there surrounded 
by the Rocky Mountains. I left the state for col-
lege, I went to Earlham College, and I studied 
Liberal Arts and German. My first job was an 
assistant English teacher in the North of Ja-
pan. It was intended as an adventure to test 
myself, just two years, then go home and start 
my real life. Either my real life has never star-
ted or I don’t know… I ended up staying in Ja-
pan for 16 years. Then, the next big move was 
Hungary; I came to Hungary in 2001 and since 
then I have been teaching at the University of 
Miskolc. While I was in Japan, I taught from 
ages three to eighty-three in lots of different 

situations. The last several years I taught in an 
engineering university, which I enjoyed. The 
Japanese university had a tie with the Univer-
sity of Miskolc and because of this, a teacher 
of this university spent two years in Japan. We 
met that time, became friends, and later that 
relationship developed into something more. 
Eventually, I joined him in Hungary, and that’s 
what brought me to Hungary and to Miskolc. I 
never expected to come here.

Why did you decide to go to Japan?
I was getting ready to finish college, and I 
didn’t have a clear idea of where I wanted to 
go or what I wanted to do. A professor sug-
gested to me that I could go to Japan to teach 
English. My first reaction was that “Oh come 
on! I study German, not Japanese, and I don’t 
think I would be a good teacher.” But the more 
I thought about it, it sounded like a great ad-
venture, and it was. The first two years were 
quite difficult at times. I was in a small village, 
the population was about four thousand, and 
the only people who spoke English were the 
English teachers. I had to learn how to deal 
with life on my own; it was exciting, challen-
ging and frustrating. On the whole, I was suc-
cessful, successful enough to want to stay in 
Japan, continue learning Japanese, continue 
teaching – I discovered I was reasonably good 
at teaching – so that led my life in a direction 
that I had not expected.

Was the travel from the US to Japan a big 
cultural change for you?
A huge change. It’s a very different culture, 
and I had to learn how to adapt and adjust. 
I couldn’t expect the people to adapt to me. 
When I made mistakes or did something in-
appropriate, they would say “Oh, she is a 

”i never expected to come here”
intervieW With robin nAgAno

Robin Nagano has been working as an English teacher in the Language Teaching Centre of 
the university for fourteen years. We spoke with her about her wonderful journey from the US to 
the North of Japan and then to Hungary, to the University of Miskolc. 
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foreigner… But don’t do it again!” One of the 
first words I learned there in use – I learned 
a bit of Japanese before - was ‘dame’ which 
means ‘no, bad, wrong’. It was difficult to adjust 
to, but I have great respect for Japanese cul-
ture, it has its problems, but I admire the way 
they can work together towards shared goals, 
for the good of a larger group. On the whole, I 
enjoyed my time there.

When you came to Hungary from Japan, 
was it again a huge change for you?
Between Japan and Hungary, yes, they are 
almost different extremes. Hungary was much 
closer to North American culture, so it wasn’t 
as difficult an adjustment in many ways. It was 
more familiar. In many ways, Hungary is the 
opposite of Japan, this working together for 
the common good is something that is quite 
unusual here, and the pace of life in Japan 
even in smaller areas was very hectic, very 
stressful – though I wouldn’t say that it’s not 
stressful sometimes here - but life here is more 
relaxed. In Hungary there is more space, there 
are lower prices.

It’s a stereotype that Japanese students are 
very clever, is it true?
Some are, some aren’t, just like everywhere 
else, just like in Hungary. Some are more 
motivated, more hard-working. Perhaps more 
Hungarian students are likely to be more 

outgoing, but there are lots of shy Hungarian 
students as well, who are unwilling to speak 
English. Japanese students are a little more 
systematic and perhaps less creative, a little 
less likely to do something that I haven’t told 
them to do. Whereas some Hungarian stu-
dents would go and do things in ways I haven’t 
expected, and it’s great, I learn a lot that way, 
too. On the whole, probably Hungarian stu-
dents have been easier to teach English to, but 
people are people. 

With which country do you identify with, 
with the US, with Japan or with Hungary?
I’ve spent more time outside the US than in the 
US, and then I was a child. When I go back to 
America as an adult, I’m a visitor, I don’t always 
know how to act, what to do – it’s kind of funny. 
Here, of course, I don’t quite fit in, and in Ja-
pan I didn’t quite fit in. When I’m talking about 
Hungary, economics, politics, changes, I find 
myself saying ‘we’ more and more often, which 
means I’m identifying with Hungary. There are 
times when I don’t want to identify with the US, 
when I don’t approve what the country is doing, 
for example. Now that I’m outside of Japan it’s 
kind of hard to identify with that country, but I 
also don’t like saying ‘they’, and I kept my Ja-
panese name, the name of my first husband, 
partly to keep that piece of Japan.

Anett Schäffer
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mÚzeum körÚt –
pAnnon-tenger mÚzeum

Bár megérkezett a tavasz és újra csábítóvá váltak a kültéri programok, ne feledjétek, az április 
nagyon szeszélyes hónap, menjetek inkább múzeumba! Cikkünkben időutazásra hívunk az ős-
lények, ásványok és festmények világába, vagyis a Pannon-tenger Múzeumba.
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A múzeum a Népkerttel szemben, Miskolc 
egyik legmonumentálisabb épületében ka-
pott helyet. Jelenleg két állandó kiállítást 
tekinthetünk meg, Kárpátok ásványai és Ős-
erdei ösvényeken címmel. Az épület emeleti 
részében pedig megnézhetjük a Herman 
Ottó Múzeum Képtárát is.
A múzeumba érkezve egy tengeralattjáró fe-
délzetén találjuk magunkat, ahol a „navigáló 
pulton” játszhatunk, az ablakokon kinézve 
nem az óceánt, hanem különböző földtör-
téneti korokat láthatunk, a tájékozódásban 
pedig egy idővonal segít minket, a naprend-
szer kialakulásától egészen napjainkig. Majd 
egyre mélyebbre kerülünk, utunk a föld kü-
lönböző rétegein át vezet. Szemügyre ve-
hetünk egy Mamut agyarat, megmérhetünk 
néhány szénfajtát, megfigyelhetjük az anya-
gok viszkozitását, végül pedig egy működő 
vulkán maketthez érünk.  Persze nem csak 
a kőzetekkel kerülhetünk közelebbi kapcso-
latba, bemutatják a Pannon-tenger élővilá-
gát és annak fejlődését is. Például tudtátok, 
hogy a Megalodon (nem túl szakszerűen: a 
cápák őse) harapásának erőssége 18 000 
kg/cm2 volt? Míg a nagy fehér cápáé „csak” 
1835. Végül pedig nem feledkezhetünk meg 

a múzeum legfontosabb kiállítási darabjairól, 
a mocsárciprusokról sem, melyeket testkö-
zelből láthatunk.
Az ásványkiállítás részeként, a sok különbö-
ző színű és formájú kőzet mellett láthatunk 
fluoreszkáló ásványokat is, egy külön erre a 
célra kialakított sötét kabinban. Bár a helyi-
ség láthatóan nincs bekamerázva, ne feled-
jétek, a múzeumban sok a kisgyerek, szóval 
semmi rosszalkodás. 
Az árak itt már kicsit magasabbak, a diák be-
lépő (6-26 év) 700 Ft, mely belépést biztosít 
a Herman Ottó Múzeum Képtárába is, de van 
pár kiskapu. Például minden szülinapos in-
gyen látogathatja a múzeumot. Ha erről épp 
lecsúsztál, jó ha tudod, minden hónap első 
vasárnapján, 26 év alatt ingyenes a belépés 
az állandó kiállításokra. Nemzeti ünnepein-
ken pedig mindenki számára ingyenesek az 
állandó és időszakos kiállítások is. 
Ha már ott vagytok, semmiképpen ne hagy-
játok ki a múzeum épülete mögött található 
Kálvária-dombot. Nem csak az épületek han-
gulata egyedülálló, hanem a kilátás is. Még 
borongós időben is láthatjuk balra Felsőzsol-
cát, velünk szemben Szirmát, jobbra pedig 
az egész cementgyárat.  Kicsit közelebb pe-
dig a betondzsungelbe zárt népkert fáit, mely 
ellentét még érdekesebbé teszi a képet.

Báthori Kinga
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Már a cím és a borító is utal a folyamatos uta-
zásra, véget nem érő mozgásra, hiszen ebben 
a könyvben, ahogy a fejezetcímek is mutatják, 
a lányok mindig csak jönnek, 
a férfi pedig esetleg marad, 
ha egy lányt nem lehet elfe-
lejteni. Daru, a főszereplő fel 
is teszi a kérdést: „Hogy le-
het gondolkodni, ha szép lá-
nyok jönnek?” Ez a folyama-
tos változást, hol lassabb, 
hol gyorsabb mozgást csak 
az utolsó fejezet, melynek 
címe Juli van, szakítja meg, 
csak ekkor tud Daru nyugodt 
szemmel visszatekinteni az 
útra, amit megtett.  A cím 
(Megyek utánad) rögtön fel-
idézi a figyelmes olvasóban 
József Attila Ódáját, s a vers 
a könyv végén is megjelenik. 
A lányok jönnek, Daru élete 
pedig úgy – tűnik – megvál-
tozik általuk, értékelhetővé, 
érthetővé csak a kapcso-
latainak vizsgálatával lehetséges. A regény 
során végigkísérjük Darut óvodáskorától 
egészen felnőttkoráig. A regény narrátora bár 
első szám harmadik személyben beszél, már 
az első pár oldalon leszögezi, hogy „Daru én 
vagyok”. A műben nincsenek valódi párbe-
szédek, mindent Daru szemén és személyén 
keresztül látunk, a többi szereplő szavai is, 
mintha csak belső monológot mondana a nar-
rátor, beleolvadnak Daru gondolataiba, értel-
mezéseibe.
Ahogy azt már Grecsó Krisztiánnál meg-
szokhattuk, most is a Viharsarok kalandos 

világába vezeti be az olvasót, saját gyerekko-
ra helyszínére, de a helyszín nem stagnáló, 
folyton változik, ahogy változnak Daru élet-

körülményei, kapcsolatai, 
csak az emlékek marad-
nak, melyek odakötik Da-
rut. A múlt és a jelen, a 
valóság és a gondolatok, 
a valós események és az 
emlékek határmezsgyéjén 
jár a regény.
Daru neve és néhány 
története már ismerős 
lehet az olvasónak, hi-
szen novellákként már a 
regény megjelenése előtt 
publikálta őket a szerző, 
s ezeket a novellákat át-
dolgozva és összedol- 
gozva született meg a 
regény, melyet azonban 
akár novellák láncolatának 
is tekinthetünk. Egy-egy 
fejezet egy kapcsolatot, 
egy párkapcsolati problé-

mát, egy életszakaszt mutat be, önállóan is 
értelmezhetően, ám a lányok történetei egy-
másba csúsznak, nincsen konkrét lezárása a 
kapcsolatoknak a fejezetek végén, a korábbi 
események újra felidéződhetnek, a szereplők 
újra feltűnhetnek. Párkapcsolati problémákat 
vonultat fel a regény a megcsalástól, a szülők 
ellenségességén keresztül az elhidegülésig, 
miközben úgy érezheti az olvasó, hogy fény-
képeket néz, fényképeket, melyek nemcsak a 
múltat, a jelent is mutatják.

Schäffer Anett

nők írtA férfisors

grecsó krisztián: megyek utánAd

Grecsó Krisztián legújabb, 2014-ben megjelent, Megyek utánad című regényében a férfisors 
és férfilélek mélyére ás, hogy kiderítse, mennyire befolyásolják egy férfi szerelmei az életét, ké-
sőbbi sorsát.
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fAck ju göhte!
A MEgazin májusi számában a Kedves Olvasó a török-német származású Bora Dağtekin 
második filmjéről olvashat egy rövid ajánlót. 
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A történet, miszerint egy város legfegyelme-
zetlenebb osztályába érkező új tanár frap-
pánsan megzabolázza a diákokat, majd va-
lamilyen rangos díjat is elnyerve, mindenki 
álmélkodására példamutató osztályt varázsol 
belőlük, már megannyi filmből lehet szá-
munkra ismerős. Azonban ebben a filmben 
a különös vonás, hogy az iskolába érkező új 
alkalmazott nem egy tanár, nem is egy tanult 
ember, de még csak nem is büntetlen előéle-
tű. Zeki Müller (Elyas M'Barek) tizenhárom 
hónapot töltött börtönben bankrablás miatt, és 
miután kiszabadult, a jól elrejtett zsákmányá-
ért indult, de azzal kellett szembesülnie, hogy 
rejtekhelye felé egy iskola tornaterme épült. 
Hogy pénzéhez mihamarabb hozzáférjen, 
diplomahamisítást követően szerződést köt 
az iskolával, majd segédtanárként egy hato-
dikos osztályhoz kerül. 
Zeki csalásáról tudomást szerez a fiatal kollé-
ganője, Lisi Schnabelstedt (Karoline Herfurth), 
aki csak azzal a feltétellel nem buktatja le őt, 
ha elvállalja a 10/b osztály vezetését. A 10/b 

az iskola legrettegettebb osztálya, amelynek 
tanulói nem tisztelnek senkit és semmit, alig 
várják, hogy maguk mögött hagyják az isko-
lapadot, és munkakerülőként, drogdílerként, 
sztriptíz-táncosként tengessék napjaikat. Zeki 
szabados nevelési módszereivel kordában 
tudja tartani a diákokat, a saját nyelvükön 
szólítja meg őket. A szemünk láttára alakul át 
egy nemtörődöm személyből azzá az ember-
ré, akit már nem is érdekel az elrabolt pénze, 
csupán a gyerekek életfelfogásán szeretne 
változtatni. A saját tapasztalatain keresztül 
rettenti el a diákokat a céltalan, vagy éppen 
a bűnös élettől, együtt olvassa velük a köte-
lező olvasmányokat, valamint az iskola szín-
játszó társulatával előkelő helyezést érnek el 
egy versenyen. A tanár-diák kapcsolat egy 
idealizált változatát mutatja be nekünk a film, 
nemcsak a diákok tanulnak, hanem teljesít-
ményükkel tanárukat is arra ösztönzik, hogy 
adja fel egykori nézeteit. Zeki Müller szemé-
lye teremti meg mindazt, ami hiányzik a mai 
középiskolák nagy százalékából: egy olyan 
személy, aki kapocs a tantestület és a diák-
ság között. 
A film legtöbb elemét láthattuk már más alko-
tásokban, de Dağtekin olyan jól használta fel 
az adott sémákat, hogy egy megkavart tör-
ténetű, szórakoztató művet tudott létrehozni. 
Elegánsan lejt kötéltáncot a kínos és a remek 
humor között, ami azonban egyeseknek nem 
biztos, hogy elnyeri tetszését. Az alkotáshoz 
még hozzátartozik, hogy Németország legné-
zettebb filmje lett 2013-ban.

Boldizsár Csongor
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nyuszi ül A fűben…
locsolóAjándék ÚjrAgondolvA

Húsvétkor a lányos házhoz érkező locsolóknak hímes tojás vagy egyre inkább csokoládétojás 
a jutalma, de miért ne adhatnánk tojás helyett nyuszit? Olyat, amelyik nem ehető, ám annál 
aranyosabb és maradandóbb.

Alapanyagok:
- 1db kisméretű cserép
- 1 db hungarocellgolyó
- 2 db sárga zseníliadrót
- 1 db kicsi fehér pompon
- sárga szalag(ok)

Kellékek:
- ragasztópisztoly vagy hobbiragasztó
- fogó
- zöld akrilfesték
- piros és fekete filctollak

1. lépés: Fessük be zöld akrilfestékkel a cserepet.

2. lépés: Vágjunk fogóval a zsenília-drótból dara-
bokat a nyuszi lábainak, karjainak és füleinek, és 
hajtogassuk azokat formára.

3. lépés: Ha megszáradt a festék a cserépen, ra-
gasszuk rá fejnek a hungarocellgolyót.

4. lépés: Ragasszuk fel a füleket, lábakat, karokat 
és a kicsi fehér pompont nyuszifaroknak.

5. lépés: Rajzoljuk meg a nyuszink arcát a piros és 
fekete filctollakkal.

6. lépés: Ragasszunk szalagot a cserépre, mintha 
díszes lenne a nyuszi ruhája.

7. lépés: Kössünk szalagot a nyuszi nyakába.

Kész is van a húsvéti nyúl, aki – bár nem igényel 
túl sok ételt vagy törődést – azért törékeny lélek. 
Garantált, hogy mosolyt fog csalni a kisebb és na-
gyobb locsolók arcára is ez az ajándék, ráadásul a 
cserép alá kisebb csokoládétojásokat, cukorkákat is 
rejthetünk.

Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk Minden 
Kedves Olvasónknak!

Schäffer Anett
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Mi késztetett arra, hogy áttérj a vegetáriá-
nus étrendre?
Először csak az egészségügyi előnyei. El-
kezdtem utána járni a témának, és ahogy 
egészségesebb életet kezdtem el élni, ez is 
értelemszerűen követte. Ez sajnos még nem 
volt elég, vissza-vissza tértem a megszo-
kott ételeimhez, a bűntudat viszont ott volt, 
hogy miért eszem meg, mikor tudom, milyen 
hatásai vannak a szervezetemre? Azonban 
ahogy egyre kevesebb húst fogyasztottam, 
elkezdett képbe kerülni a dolog etikai hát-
tere. Már nem a finom csirke husit láttam a 
húslevesben, hanem egy állat tetemét. Így 
egyre nehezebb lett elfogyasztani a „ba-
rátaim” húsát. Az első próbálkozások, és a 
végleges vegetarianizmus között nekem 1 
év telt el, sajnos! Időközben gyermeket vál-
laltunk a férjemmel, ekkor már kettőnkért is 
aggódnom kellett. Bár csak szülés után vál-
tottam végleg, addig heti egyszer fogyasztot-
tam húst. Ezt sem azért, mert úgy gondoltam 
szüksége van rá (rengeteg ellenpéldát tud-
nék mondani) hanem, hogy a szervezetem 
ne méregtelenítsen, mert akkor a baba kapja 
meg a mérgeket. Így végül 2014 októberé-
ben ettem utoljára állatot. Tudom, ez még 
nem sok idő, de mindenkinek el kell kezdeni 
valahol! 

Hiányzik a korábbi, megszokott életed?
Egyáltalán nem! Gyakorlatilag mindent 
eszem, amit eddig, csak rengeteg új étel-
lel kiegészítve. Egyik ételből sem a hús 
hiányzik számomra, csak az ízesítése. Ka-
rácsonykor volt (lencsével) töltött káposzta, 
szoktam bolognai spagettit csinálni, fasír-
tokat, hamburgert… Nem várom el, hogy 
olyan ízük legyen, mint a régieknek, ha ezt 
tenném, persze csalódnék. De némelyik étel 
így még jobban ízlik, mint az eredeti verzió-
ja! Az azelőtti étrendem a mostanihoz képest 
igen szegényesnek mondható. Mióta vega 
lettem, imádok főzni, és mindig új ételeket 
kipróbálni. 

Mekkora többletköltséggel jár az étrend?
Miért lenne többletköltség, ha valamit többet 
nem veszek? Számomra nem az étrendem 
jár többlet költséggel, hanem hogy két félét 
kell mindig főznöm. Mivel igyekszem nem 
használni bolti termékeket, ezért minden 
sokkal olcsóbb. Persze a bolti vega kolbász, 
vega virsli meg egyéb helyettesítők igen-
csak borsos árúak. De én a „húspótlót” is 
magam készítem, így 2 kg kb. 800 forintra 
jön ki, mindennel együtt. Te tudsz ilyen ol-
csón tiszta húst venni? Ráadásul egyáltalán 
nem bonyolult. Nemcsak arra figyelek, hogy 

A vegA életmódról és előnyeiről –
egy hAllgAtó tApAsztAlAtAi AlApján

Kasóné Makrai Aliz mesélt nekünk a vegetáriánus élet előnyeiről, mivel szeretné megmutatni, 
hogy lehet másképp is élni, mint ahogy ma megszokott. Megosztotta velünk házi készítésű 
kozmetikumok és a vegyszermentes tisztítószerek receptjeit is. édesanya, rendszeresen bővíti 
blogját, jógaoktatónak tanul, és mindezek mellett a MFK, a Műszaki Földtudományi szakirá-
nyon végzős hallgató.
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29élet-forma
ne legyen az ételeimben hús, hanem arra is, 
hogy egészségesek legyenek. Nem veszek 
meg mindent, amire rá van írva, hogy „bio”, 
„természetes”. Inkább fogom magam, és be-
vásárolok a zöldségesnél! Van egy-két do-
log, amit pluszban meg lehet venni, és kicsit 
borsosabb az áruk, de ezek általában sokáig 
kitartanak, mert csak keveset használom. De 
ahhoz képest, mennyi húst nem veszek meg, 
ez elenyésző. 

Többletfáradsággal jár?
Attól függ, mihez viszonyítunk… Ha vala-
ki amúgy sem főz, annak igen, sok plusz 
fáradtságot fog okozni, és elég szegényes 
étrendet, mert – főleg itt, Miskolcon – azért 
nem nagyon kapni vega kaját. Pesten már 
ez sem lenne gond. Aki viszont így is-úgyis 
főz, annak még egyszerűbb is, mert a zöld-
ségek sokkal hamarabb kész vannak, mint 
a hús. Még az utánajárás sem igazán jelent 
már plusz fáradtságot, mert a google-be már 
teljesen mindegy, hogy azt írod be, hogy bo-
lognai, vagy azt, hogy vega bolognai. 

Családtagjaid, hogyan viszonyultak eh-
hez az étrendhez?
A szüleim hamarabb lettek vegánok, ők 
semmilyen állati eredetűt nem fogyaszta-
nak (tejtermékek, tojás), így mondani sem 
kell, ők mindenben támogatnak. Én mondjuk 
hamarabb kezdtem, de már akkor is támo-
gattak. Persze fordítva is igaz, mikor ők már 
vegánok voltak, én pedig még húst is ettem, 
akkor sem volt egy rossz szavuk sem. A fér-
jem főleg aggódik, mivel van egy 6 hónapos 
kisfiunk is, akit még javában szoptatok. De 
mivel minden rendben megy, a vérképemmel 
sincs semmi gond (épp nemrég voltam, hogy 
mindenki nyugodt legyen), így bár jobb sze-
retné, ha nem így lenne, elfogadja a dolgot. 

Fizikálisan és mentálisan történtek válto-
zások?
Mindkettőre egyértelmű igen a válasz. Fizi-
kailag sokkal jobban vagyok, elmúltak a gyo-
mor panaszaim (világ életemben hasfájós 
voltam), érdekes módon az erős fejfájásaim 
is, amiért mindig a szemem okolták, de a 

szemüveg sem segített rajta. Sokkal szebb, 
dúsabb és erősebb a hajam, nem törnek a 
körmeim. Persze most is megesik, hogy de-
geszre eszem magam, de sokkal hamarabb 
rendbe jövök, mint egy régi lakoma utáni 
„kaja-kómából”. A mostani influenzát pedig 
letudtam egy nap hőemelkedéssel. 
Mentálisan is sokat változtam, bár nehéz így 
megmondani, mi-minek az eredménye! Sok-
kal érzékenyebb, empatikusabb vagyok. Már 
nehezen tudom elképzelni, hogyan ehettem 
állatokat. Sokkal pozitívabban állok hozzá a 
dolgokhoz, ha le is tör valami, sokkal hama-
rabb helyre tudom rázni magamat. Már nem 
süllyedek mélyre a gondjaimmal. Összessé- 
gében sokkal kiegyensúlyozottabb lettem. 

Még többet megtudhattok Aliz Facebook ol-
dalán, amely „Anyu zöldül” néven található 
meg. Kövessétek blogján (http://kiprobalva.
cafeblog.hu), ahol megtalálhatjátok házi koz-
metikumok és vegyszermentes tisztítószerek 
receptjeit is.

Harangi Tünde
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egészséges reggelizni?

Alvás közben is szüksége van a szerveze-
tünknek energiára, igaz kevesebbre de miu-
tán felébredtünk, feltétlen pótolni kell ezeket 
és egy jól megválasztott reggelivel ezt elér-
hetjük. Egy egészséges reggeli jó hatással 
van az agyi működésre, gondolkodásra, se-
gít aktívnak lenni iskolában és munkahelyen 
egyaránt. Ha kihagytuk a reggelit, ingerültté 
válhatunk, nem tudjuk a tőlünk elvárt maxi-
mális teljesítményt nyújtani, és előbb-utóbb 
ránk tör az éhség érzet, melyet egy gyors 
harapnivalóval nagy sietség közepette csil-
lapítani próbáljuk ahelyett, hogy egy picit 
korábban felkeltünk és megreggeliztünk 
volna otthonunkba nyugodtan. Igazán jó 
választásnak bizonyulnak a rostban gazdag 
élelmiszerek. Friss kutatások szerint ezek 
fokozzák a koncentrálóképességünket, és 
a megbetegedések ellen is védenek, főként 
a vastagbelet és a szív-érrendszert érintő 
betegségekre vonatkozóan. Ha a szezoná-
lis gyümölcsök, gyümölcsturmixok, saláták 
mellett döntünk, bőrünkön rövid időn belül 
láthatjuk jótékony hatását, és még az emész-
tésünket is rendbe teszi. Étrendünkben is 

fontos a változatosság, a boltokban kapható 
előre legyártott müzlis reggelik helyett otthon 
is könnyen készíthetünk zabpelyhes regge-
lit, melyet kedvünkre ízesíthetünk aszalt 
gyümölccsel, mézzel, joghurttal. A zsíros 
ételeket minél jobban próbáljuk meg elke-
rülni, mert nagy mennyiségben ártalmas, és 
a szervezünk sem képes felhasználni. Ne 
feledkezzünk meg a folyadékpótlásról sem! 
Sokan felkelés után egyből a kávét kortyol-
ják, és kevesen ismerik a csodaszert, amely 
mindössze két összetevőből áll: citromból és 
melegvízből. (Facsarj egy citromot 1 decili-
ter meleg vízbe). A citromos víz hidratálja a 
szervezeted, reggeli előtt ajánlott fogyaszta-
ni. Az anyagcsere folyamatokat már egyma-
gában a melegvíz beindítja, a citromsav pe-
dig gyorsítja a zsírban oldódó salakanyagok 
távozását a szervezetedből. Ne feledkez-
zünk meg a reggelizésről, válogassunk ked-
vünkre az ,,egészséges reggelik menüjéből”, 
és ne feledjük, hogy amit ma megtettünk az 
egészségesebb életünkért, azt később a tes-
tünk meghálálja.

Harangi Tünde

Reggelizz úgy, mint egy király! – tartja a mondás, és nem alaptalanul. Nem győzzük elégszer 
hangsúlyozni, hogy a reggeli a legfontosabb étkezésünk, mégis sokan kihagyjuk mondván, 
hogy sietünk iskolába, munkába és egyéb más teendőinket intézni. Egy jó reggelivel máris 
jól indul a napod, de miből áll egy egészséges reggeli? 
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Pár éve jött ki egy rövidfilm A hídmester cím-
mel; ez jutott eszembe a terrorista akciók,  
öngyilkos drámák és néhány ország jelenlegi 
hadi állapota kapcsán. Sokféle függősége 
lehet az embernek. A szerfüggőség a leg-
látványosabb, de számtalan más, rejtettebb 
módja is lehet. Ha félelem van az emberben, 
s gyenge az énereje, akkor valamit vagy va-
lakit keres, akihez kötődhet. Ami vagy aki 
mellett biztonságban érezheti magát. Nem 
mer saját kreativitására, ítéletére hagyatkoz-
ni. Biztonságot ad ilyenkor, hogy valamely 
struktúrához, hagyományhoz, értékhez kös-
se magát oda szorosan. Ezzel bezárja ma-
gát egy szűk térbe – elsősorban szellemileg 
értve. Ez azt is eredményezi, hogy csak a 
magához hasonlóakkal fog félelem nélkül 
kommunikálni, olyanokkal, akiknek a gon-
dolkodása és élete ugyanolyan zárt, mint az 
övé. Nem tekint ki emögül a zárt fal mögül, 
hisz az létbizonytalansággal fenyegető ér-
zést kelthet benne. Megmarad a fal közte és 
más vallások közt, vagy azok közt, akiknek 
más a politikai nézetük, vagy akár csak más 

focicsapatnak drukkolnak… A legellenszen-
vesebb természetesen azok ő számára, akik 
megkérdőjelezik alapvető meggyőződését. 
Legszívesebben azt venné, ha mindenki úgy 
gondolkodna, mint ő. Igyekszik ráerőltetni a 
többiekre saját akaratát. Könnyen átgyalogol 
másokon, hogy a kitűzött célját megvaló-
sítsa. Nem kell terroristának lennünk, hogy 
közeli ismerősünk legyen az erőszak, saját 
szívbéli ismerősünk. Ezért rendít meg „A híd-
mester” története. Valaki pont ellentétesen 
cselekszik. Nemcsak a saját félelmét, fájdal-
mát tekinti, hanem ránéz a másikra is. Em-
patikus tud lenni, áldozatot hoz a másikért. 
S ha ez igaz történet, s én vagyok az, akiért 
drága áldozatot hoztak, akkor már nekem is 
van lehetőségem bátorságot gyűjteni, és ki-
lépni védőbástyáim falai mögül.

Ráhel nővér
Egyetemi Lelkészség

gyűl-Ölet, szer-etet

„volt egyszer egy ember. volt egy fia, akit nagyon szeretett. Ez az ember hídmester volt. A 
fia szerette nézni a vonatokat és az embereket, akik a vonaton ültek. Az embereket, akik 
magányosak voltak, akik dühösek, önzőek, függők… Egyszer történt egy szörnyű hiba. 
Borzalmas választás elé állította a hídmestert. Hogy mindenki meghaljon a vonaton, vagy 
mentsen meg mindenkit, de a fiát hagyja meghalni…”
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hAllássérültek beszédfejlesztése

A Miskolci Egyetem, a Debreceni Egyetem, két általános iskola, valamint számos szurdope-
dagógus bevonásával valósult meg egy olyan grafikus oktatási rendszer, amellyel a hallás-
sérült gyermekeket lehet beszédre tanítani. A kutatásokról és fejlesztésekről Dr. Czap Lász-
lóval, az Automatizálási és infokommunikációs intézeti Tanszék vezetőjével beszélgettünk.

A siketek oktatásában az utóbbi években 
előtérbe került a jelnyelvi oktatás, amellyel 
a hallássérültek egymás között tudnak kom-
munikálni, de ez sajnos a halló társadalom 
körében nem terjedt el. Éppen ezért alakult 
ki az igény arra, hogy a bilingvális oktatás 
része legyen a hangzóbeszéd megtanulá-
sa. Ez az igény szolgáltatta az alapot arra, 
hogy egy olyan pályázat  valósuljon meg, 
amelynek célja a siketek beszélni tanításá-
nak segítése.
A pályázat két nagy bázisra épül, az egyik 
a Miskolci Egyetemen kifejlesztett úgyne-
vezett beszélő fej, amelyet egy 3D-s fej-
modellként kell elképzelni. Ez egy virtuális 
bemondó, amely úgy mozgatja hangképző 
szerveit, hogy az adott hang, szó vagy mon-
dat kiejtését utánozza. A másik alappillér a 
Debreceni Egyetemen kifejlesztett audiovi-
zuális transzkóder, amely a hangot grafikus 
képpé alakítja. Ennek köszönhetően a siket 
gyerekek a hallásélmény helyett a beszédet 
képként látják.

A pályázat részleteit három évvel ezelőtt 
dolgozták ki, és 27 hónapos futamidővel 
kalkuláltak. Azóta azonban további három 
hónap hosszabbítást kértek, hogy a kuta-
tásaik két teljes tanévet öleljenek fel. Egy 
egri és egy debreceni általános iskolában 
zajlik a kutatóoktatás olyan módon, hogy 
harminc siket gyermek a beszédasszisz- 
tens segítségével kap órákat, harminc siket 
gyermek – a kontrollcsoport – pedig nélküle 
tanul, de megegyező óraszámban. A diáko-
kat a hatodikos és hetedikes korosztályból 
választották ki.
A projekten belül nyolc munkacsoport ta-
lálható, amelyek közül három a Debreceni 
Egyetemen, öt pedig a Miskolci Egyetemen 
végzi kutatásait. A debreceni kutatócsopor-
tok közül az első az audiovizuális kódoló 
fejlesztését végzi. A második kutatócsoport 
fMRI (funkcionális mágneses rezonancia-
vizsgálat) felvételekkel vizsgálja, hogy az 
audiovizuális fejlesztés milyen változásokat 
hoz létre az agyban. A harmadik debreceni 
csoport a nonverbális jelek kutatását végzi. 
A miskolci csoportok közül az első az inter-
netes alkalmazás fejlesztésén dolgozott. A 
hang- és képanyagokat egy szerveren tárol-
ják, ahonnan a felhasználó letöltheti a szük-
séges frissítéseket, a gyakorlásait pedig a 
szerver menti és tárolja.  A második csoport 
a beszélő fej finomításán dolgozik, ezt már 
13 éve fejlesztik, és folyamatosan javítják 
az artikuláció helyességét. A harmadik cso-
port a prozódiát elemzi, ez azt jelenti, hogy 
a mondat dallamának, a szavak hangsúlyo-
zásának értékelését végzi, valamint finomít-

1. TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0002 „Alap- és alkalmazott kutatások hallássérültek internetes beszédfejlesztésére 
és az előrehaladás objektív mérésére”
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lója a visszajelzéseket. A negyedik csoport az 
automatikus minősítést fejleszti, amely egy 
nehéz feladat, hiszen a világon még nem is-
mert hibátlanul visszajelző rendszer. A cél 
az, hogy az automatikus minősítés minél 
jobban hasonlítson egy szubjektív minősí-
tésre, amit egyetemi polgárok és pedagó-
gusok bevonásával készítettek el. Az ötödik 
kutatócsoport módszertani fejlesztéssel 
foglalkozik, a pedagógiai módszereket dol-
gozza ki, valamint továbbképzések szerve-
zésében segédkezik. 
Továbbá a projektben tizennégy olyan pe-
dagógus is részt vesz, akik hallássérülteket 
oktatnak, őket szurdopedagógusoknak ne-
vezzük. A tizennégy pedagógus feladatá-
nak az is része, hogy a későbbiekben a töb-
bi szurdopedagógust betanítsák a program 
használatára.
Ma már a beszédfelismerő rendszerek fej-
lettségi szintje ott tart, hogy a kiejtett sza-
vakat, mondatokat – több-kevesebb hibával 
– írásban vissza tudják adni. A projekt célja 
azonban az, hogy a grafikus, képi ábrázo-
lással tanítsák meg a siket gyermekeket be-
szélni. A program először a referencia szót 
ábrázolja, majd miután a gyermek bemond-
ta a szót, azt is képpé formálja. Ezután a 
pedagógus meg tudja mutatni a diáknak, mit 
kellene változtatnia a szó kiejtésén, hogy az 

helyes legyen. A grafikus megjelenítést akár 
egy szemüvegbe is be lehet építeni, az ábra 
a látótér egy negyedét foglalná el, ezt egy 
idő után a periférikus látással, odafigyelés 
nélkül is tudná érzékelni a hallássérült. 
Ennek a rendszernek a kifejlesztése válto-
zatossá, mi több, érdekessé tette a tanulást. 
Önálló gyakorlásra is lehetőséget nyújt, hi-
szen a gyakorló siket diáknak – a fejlettségi 
szintjének megfelelően – új feladatokat ad, 
a megoldott feladatokat, bemondásokat pe-
dig automatikusan értékeli, osztályozza. A 
programban található egy referencia szó-
tár, amelyet pedagógusok állítottak össze, 
témakör és bonyolultsági szint szerint, va-
lamint férfi-női hangokkal töltötték fel. Ez a 
referenciatár jelenleg 3-4000 szóból áll.
 Jelenleg még nincs beépítve a programba, 
de hamarosan elérhető lesz, hogy a beszé-
lő fej visszajelzést adjon az eredménynek 
megfelelően. Helyes kiejtés esetén három 
fokozatban fogja dicsérni a tanulót, ha pedig 
kevésbé sikeres a bemondás, akkor további 
gyakorlásra fog buzdítani. A rendszer sza-
badon elérhető az interneten, mindössze 
egy regisztráció szükséges hozzá, amely a 
továbbiakban korlátlan hozzáférést biztosít. 

Boldizsár Csongor
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„mindent itt hAgyok, mit miskolc AdhAtott…”

Néha haragszom az egyetemre. Dühös va-
gyok rá, mert engedte, hogy elhiggyem mind-
azt, ami ezalatt a pár év alatt a szemem elé 
tárult. Az ország különböző pontjairól gyűjtött 
minket össze, hogy aztán ugyanoda visszak-
üldjön. Ha nem erre az egyetemre jelentke-
zünk, sosem találkoztunk volna. Sosem tud-
nám mit jelent a Vocem preaco, hogy miért 
köszönnek egymásnak a miskolci egyetemis-
ták úgy, hogy Jó Szerencsét, hogy miért ke-
rekedik el egy szénnel összekent arcú fiatal 
srácnak a szeme, mikor valaki artikulálatlanul 
odaordít neki, hogy bALEK, eks. A miskolci 
egyetemista lét olyan, mintha egy szimulációs 
játékot játszanál. Minden nap tartogat valami 
különlegességet, valahol mindig történik va-
lami, ahová tuti, hogy meg vagy hívva, s min-
den egy karnyújtásnyira van tőled: barátok, 
roki, egyetem, könyvtár, aztán letelik a kép-
zési időd, és ez a szimulációs játék kikapcsol. 
Hirtelen ott állsz a koli lépcsőjén, és próbálod 
minden holmidat beletuszkolni egy kocsiba. A 
kocsi dugig van korsókkal, invitatiokkal, kü-
lönböző bulik kellékeivel, rengeteg jegyzettel, 
képek tömkelege zsúfolódik egy cipős doboz-
ba, miközben a barátaid talán már épp úton 
vannak az ország másik végébe. 
Minden okkal történik! Én hiszem, hogy 
minden egyes pillanatnak, amelyet ezen az 

egyetemen tölthettem el, fontos szerepe volt 
az életemben. Legyen szó barátságról, csa-
lódásról, szerelemről, haragról, ezek mind 
formálták a személyiségemet. Az egyetem 
nem csupán diplomát ad. Olyan élmények-
kel gazdagodhattunk, amelyek, ha akarjuk, 
ha nem, elkísérnek minket életünk végéig. 
Amikor csak rápillantok a pecsétgyűrűmre, 
eszembe jutnak majd azok a langyos nyári 
esték, amikor a koli előtt szürcsölgettünk egy 
üveg rosét, ilyenkor újra érzem a szakestély 
végén elfújt gyertyák illatát, s ahogyan ke-
resztelkedéskor a hideg sör végigcsurog a 
hátam közepén, hallom, ahogy a cantusok a 
kedvenc nótámat intonálják, miközben látom 
a balekom csillogó szemét, amikor remegő 
hanggal kéri, hogy legyek a Firmája. És a 
szemem már most könnybe lábad, ha csak 
arra gondolok, hogy 2 hónap múlva el kell in-
nen mennem. Pedig most még itt vagyok… 
És ez az, amit sokan elfelejtünk, hogy most 
még van időnk. Van még időnk emlékeket 
gyűjteni. Nem szabad haraggal gondolni a 
távozás pillanatára, hiszen az egyetemtől 
sokkal több mindent kaptunk, mint „amire 
befizettünk”. Lehetőséget kaptunk tőle, hogy 
Selmec belopja magát a szívünkbe, s hogy 
megízlelhessük azt, amitől most oly nehezen 
válunk meg: a bursch életet.

Muntyán Bernadett

végzős hallgatótársaim, a rovat, ezúttal rólunk szól. Rólunk, akik már csak 1-2 hónapig 
élvezhetjük Alma Materünk falainak hűs árnyékát, s hamarosan kikerülünk a nagyvilágba.  
Májusban államvizsgázunk, s végleg elmegyünk innen. Elhagyjuk Miskolcot, elhagyjuk az 
egyetemet, elhagyjuk egymást. De pontosan mi is az, amit itt hagyunk?
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Miért a Miskolci Egyetemet választottad 
középiskolásként? Tudatos választás 
volt, vagy voltak befolyásoló tényezők a 
döntésed meghozatalakor?
Tudatos döntés volt, hogy a Miskolci Egyete-
met választottam, mert a tanulmányaim és a 
sportolói karrierem szempontjából is ez bizo-
nyult a legjobb döntésnek. Véleményem sze-
rint az egyetem színvonalas képzést nyújt, 
minden általam felállított elvárásnak megfe-
lelt, és megfelel a mai napig is, úgyhogy jó 
döntést hoztam.

Mennyire egyszerű, vagy éppen bonyolult 
számodra összeegyeztetni az élsportot és 
a tanulmányaidat?
Nem igazán egyszerű… Szerencsére a 
DVTK és az egyetem is pozitívan áll hozzá 
ehhez a fajta „kihíváshoz”, így minden köve-
telményt sikeresen teljesíteni tudok mindkét 
oldalon. Ez körülbelül úgy néz ki, hogy a min-
dennapi 1-2 edzés között az egyetemen oko-
sodom. Elég nagy a hajtás, de megbirkózom 
a feladattal.

Milyen érzés Miskolc egyik ismert spor-
tolójaként egyetemistának lenni? Vannak 
pozitív, negatív tapasztalataid?
Nem megszokott, hogy egy labdarúgó egye-
temen végzi tanulmányait, pláne nem aktív 
karrierje során, de ezáltal is szeretném meg-
mutatni, hogy a rossz előítéletekkel szemben 
a sportolók képesek nem csak egy dologra 
koncentrálni az életükben. Nagyon örülök, 
amikor megállítanak a campuson és gratu-
lálnak vagy érdeklődnek a meccsekről, a 
csapatról, mindig szívesen válaszolok a kér-
déseikre.

Milyen terveid vannak a jövőre nézve 
sportolóként, vagy éppen az egyetem be-
fejezése után magánemberként?
Szeretnék minél nagyobb sikereket elérni a 
DVTK csapatával, ez szerintem egyértelmű. 
Fontos a játékos karrierem és úgy érzem, jó 
úton járok. Magánemberként szeretném ka-
matoztatni majd az egyetemen megszerzett 
tudásomat. Remélem ezekre lesz lehetősé-
gem, mindenesetre itt, Miskolcon mindent 
megkapok, ami segíthet a céljaim elérésé-
ben.
.

Nagy Tomi

„miskolcon mindent megkApok, Ami segíthet A céljAim elérésében”
interjÚ eperjesi gáborrAl, A dvtk egyetemistA sportolójávAl

A MEgazin jövőbeni számaiban sorra veszi a Miskolci Egyetemen tanuló DvTK-sportolókat, 
hogy bemutassa: az élsport és a tanulás igenis összeegyeztethető. Első beszélgetőpart-
nerünk a Miskolcon csak „Eper” becenévre hallgató fiatal labdarúgó, Eperjesi Gábor, a 
DvTK NB i-es csapatának játékosa, a Műszaki Földtudományi Kar földtudományi alapsza-
kos hallgatója.
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A keresztrejtvény megfejtését április 28-ig 
küldhetitek el a megazin.skandi@gmail.com 
e-mail címre. Az üzenet tárgyába írjátok 
bele: Keresztrejtvény-megfejtés III. évfolyam 
3. lapszám. Ne felejtsétek el továbbá feltün-
tetni a neveteket és az elérhetőségeiteket 
sem! A helyes megfejtést beküldők között 

3 db 8 GB-os pendrive-ot sorsolunk ki a ME-
HÖK felajánlásában. A nyerteseket a meg-
adott elérhetőségeiken, ill. Facebook-olda-
lunkon értesítjük a nyeremények átvételének 
módjáról. FIGYELEM, a sorsolásban csak 
azok vehetnek részt, akik mindkét megfejtést 
beküldik!
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ArculAti KÉziKönyv
i. FEjEzEt  - vizuális AlApElEMEK
i. a - címer

c 100
M 55
y 10
K 50

r 19
g 63
B 100

A Miskolci Egyetem emblémája két egységből épül fel. Az egyik az egyetem eredeti színes címerének grafikai 
feldolgozása, a másik a Miskolci Egyetem megnevezés, mint logotípia. Ez a két vizuális elem együtt, illetve külön külön 
is megjelenik az arculatban a különféle kommunikációs anyagoknak megfelelően. A címer színhasználatát tekintve az 
itt meghatározott kék szín lehet, illetve egyszín nyomtatásnál a fekete. Más színben alkalmazni nem lehet, 
de megjelenhet negatívban az arculati kézikönyvben meghatározott színeken.

7

ArculAti KÉziKönyv
i. FEjEzEt  - vizuális AlApElEMEK
i. b - logotípia

A Miskolci Egyetem logotípiaként való alkalmazása az egyetem széleskörű és változatos megjelenését, illetve a fiatalok 
számára releváns vizuális kommunikációs felületek kialakítását szolgálja. A logotípiába integrált az egyetem nyolc 
karának a színkódja. A logotípia alapszíne csak kék lehet.


