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A jelenlegi miskolci egye-
temisták körülbelül 2%-a 
folytatja tanulmányait kül-
földön. Országos szinten is 
alacsony az arány, az Ok-
tatási Minisztérium célja, 
hogy 10%-ról 20%-ra nö-
veljék azon hallgatók szá-
mát, akik ilyen képzésen 
vagy szakmai gyakorlaton 
vettek részt. 
A külföldön végzett tanul-
mány óriási előny lehet 
a munkaerőpiacon, de a 
való életben is. A diákok 
beleláthatnak egy számuk-
ra eddig idegen világba, 
ahol több hónapos ott-tar-
tózkodásuk révén sajátíthatnak el a magyar 
kultúrától, attitűdtől eltérő szemléletmódot és 
életvitelt. Az egyetemen eltöltött időszak talán 
az egyik legmeghatározóbb pontja lehet a fi-
atalok életének, amikor a legtöbb ismerettel, 
lehetőséggel, kihívással és persze tanulniva-
lóval találkoznak. Nagyon fontos, hogy ezek-
ben az években, az egyetemi követelmények 

teljesítésén túl, legyen alkalom a lehető leg-
jobb módon, időben és helyen olyan tapasz-
taltokra szert tenni, amire talán sosem lesz 
lehetőség a későbbiekben. 
A külföldi út során a tanuláson kívül számos 
hasonló beállítottságú diákkal van alkalmuk 
kapcsolatokat vagy akár igaz barátságokat 
kötni. Ezen kívül huszonévesként talán elő-
ször kerülnek olyan élethelyzetbe, amikor 

önállóan kell kialakíta-
ni a megszokottól eltérő 
hangulatú napi rutint, és 
feltalálni magukat egy új 
környezetben. 
A szokásostól eltérő ki-
sebb feladatok és kihívá-
sok leküzdése nagymér-
tékben hozzájárulnak a 
diákok személyiségfor-
málásában, melyet életük 
számos részén képesek 
lesznek előnnyé kovácsol-
ni. 

Kovács Eszter

Egyetemünk március 22-én várta azokat az egyetemistákat, akik tanulmányaik során szeret-
nének külföldön is tapasztalatokat szerezni. Az Erasmus programon kívül számos mobilitási 
lehetőséggel volt alkalmuk megismerkedni, többek között az Aiesec, Confucius Institute, Eras-
mus+, Tempus Közalapítvány, Institute és a Visegrád Alap programjaival.

Mobilitási expo a Miskolci egyeteMen 

Fotók: ESN MiskolcMEGAZIN
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Csaknem 100 
éve annak, hogy 
a Bányászati és 
Erdészeti Főisko-
la kénytelen volt 
elhagyni Selmec-
bányát. Az 1918-
at megelőző évti-
zedekben pezsgő 
egyesületi sport-
élet – tornászás, 
atlétika, vívás, 
evezés, birkózás, 
túrázás – folyt az 
Akadémián.
A kiállítás a selme-
ci vívás legizgalma-
sabb időszakát kívánta életre kelteni korabeli 
fényképek és tárgyak segítségével. 
Az összegyűjtött anyag két nagyobb temati-
kát foglalt magában. A vívásoktatás tárgykör 
azokat a vívóeszközöket (kardokat, fejvédet, 
vívókesztyűket) mutatta be, melyekhez ha-
sonlókat a selmeci diákok is használtak a 

gyakorlás során. Továbbá korabeli vívóköny-
veket láthatott az érdeklődő, megismerhette 
az akadémiai vívóklub 1860 és 1918 közöt-
ti történetét, a Selmecbányán oktató Arlow 
Gusztáv vívómester életútját, valamit Har-
wic h Ernő erdészhallgató pályafutását, aki 
az akadémiai sportélet krónikásaként alkotott 
maradandót.

A kiállított tárgyak másik része 
a XIX. század utolsó évtizede-
inek, illetve a XX. század ele-
jének párbajmániás hangulatát 
kívánta érzékeltetni. Annak az 
időszaknak a soha vissza nem 
térő, Krúdy Gyula által finoman 
megrajzolt légkörét, amikor a 
vidéki gimnazista diáktól kezd-
ve a székesfővárosi neves po-
litikusig bezárólag sokan és 
sokszor kardpárbajjal kívánták 
bizonyítani úriember mivoltukat. 
Akkor gyakran megtörtént, hogy 

a selMeci vívás fénykora cíMMel rendeztek

kiállítást az egyeteMi könyvtárban

Fotók: Kiss Viktor MEGAZIN
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Egy hiánypótló vívástörténeti kiállítás volt látható az Egyetemi Könyvtárban március 8-tól április 
5-ig. Lossné Ács Mária muzeológus - a rendezvény egyik szervezője - szerint a hallgatók legalább 
24 éve nem tanulmányozhattak hasonlóan érdekes, vívással kapcsolatos tárgyakat Miskolcon.
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a vívóegyletben 
tanultakat éles 
párbajszablyával 
a kezében tudta 
hasznosítani a 
felkészült spor-
toló. Clair Vilmos 
l e g i s m e r t e b b 
munkája, a Pár-
baj-Codex egé-
szítette ki a kora-
beli újságokban 
megjelenő - néha 
véresen komoly - 
történeteket.
A kiállított korabeli 
tárgyakat Németh 
Árpád budapesti vívómester muzeális értékű 
gyűjteményéből kölcsönözte az Egyetemi 
Múzeum. A kiállítást Szendi Attila, a Könyvtár, 
Levéltár, Múzeum főigazgatója nyitotta meg, 
majd egy helyi vívástörténeti szakértő tartal-
mas, szakszerű tárlatvezetését hallgathatta 
meg a közönség.
A Műszaki Földtudományi Kar hagyományőr-
ző diákjainak nótázása zárta az eseményt. A 
rendezvényt megtisztelte jelenlétével Németh 
Árpád vívómester is aki – a megnyitó után 

– szívesen válaszolt a kiállítással, a vívással 
kapcsolatos kérdésekre. 
Az eseményről további részletek olvashatók 
egy víváskutatással foglalkozó blogon (www.
szablyavivas.blogspot.hu), ahol leírást talá-
lunk a kiállított vívóeszközökről, tanulmányoz-
hatjuk a rendezvény vendégkönyvébe beírt 
véleményeket és megismerhetjük a kiállítás 
ötletgazdájának és vívástörténeti szakértőjé-
nek kutatási tevékenységét.

Barta Emil víváskutató

Fotók: Kiss ViktorMEGAZIN

2
017. S

ZE
P
T.

V. ÉV
FO

LYA
M
 6. SZÁ

M

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

MEGAZIN

2
018

. Á
P
R
IL

IS
V
I. ÉV

FO
LYA

M
 3. SZÁ

M

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA



- -
- -

- -
- -

- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

----------

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

--------

6 fókuszban

MEGAZIN

2
017. M

Á
R
C
IU

S
V. ÉV

FO
LYA

M
 2. SZÁ

M

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

A rendezvényt 
Bodáné Tajthy 
Krisztina, a BNL 
Start Partners 
ügyvezetője nyi-
totta meg, aki 
az inkubátorház 
működését mu-
tatta be. Mint 
kiderült, a BNL 
Start Partners a 
B2B (Businnes-
toBusinnes) fó-
kuszú startupokat 
kívánja támogat-
ni. A B2B mar-
keting-stratégia 
esetén az induló 
cégek más vállal-
kozásoknak, míg 
a B2C (Business 
toCustomers) stratégia esetén magánsze-
mélyeknek kínálnak megoldásokat, terméke-
ket. A kérdés az, hogy miben tud segíteni egy 
inkubátorház az ötletgazdának? Innovatív, 
kreatív ötletből kiinduló vállalkozást mentorál, 
segít az üzleti terv elkészítésében. Emellett 
közreműködik sales- és marketing-stratégia, 
és a céges kultúra kiépítésben. Jelenleg 4 
darab leszerződött csapattal dolgoznak és 20 
darab jelentkezés van elbírálás alatt.
Az előadást Bálint Viktor, a BNL Start Part-
ners egyik alapítója folytatta, aki felhívta a 
figyelmet arra, hogy egy innovatív ötlet meg-
valósítása sok befektetett időbe és munkába 
kerül. Az ötletgazda legfontosabb feladata, 
hogy maga köré stabil csapatot építsen, 
akivel gördülékenyen tud együtt dolgozni.  
A csapatmunka mellett jelentős szerep jut a 

marketing-tevékenységnek is, ugyanis nem 
elég, ha van egy jó ötleted, azt a befektetők-
nek prezentálni kell. Üzleti tervet kell a projekt 
mögé rakni, amely tartalmazza a megtérülés 
időpontját is. Vagyis fel kell hívni a befektetők 
figyelmét, majd meg kell őket nyerni a projekt 
számára.
Pető Ágnes, az INPUT program miskolci te-
rületi koordinátora a 2016 áprilisában indult 
és 2021 márciusáig tartó országos GINOP 
3.1.3-15-2016-0001 számú INPUT program 
támogatói rendszerét ajánlotta figyelmünk-
be. A program jelenleg 12 vidéki, egyetemi 
bázissal rendelkező városban alakított ki 
koordinátor- és mentorhálózatot. A program 
az innovációra fogékony egyetemistákat és 
egyetemi oktatókat hivatott egy networkhá-
lózatba kapcsolni, ahol az ötletgazdákat, IKT 

Hogyan alapítsd Meg saját startup céged?
Buktatók és lehetőségek
A BNL Start Partners Kft. és az INPUT projekt szervezésében 2018. március 7-én „A pén-
zeszsák titkai, avagy hitek és tévhitek a befektetésről” címmel újabb szakmai előadáson 
vehettek részt a Miskolci Egyetem hallgatói. A rendezvény helyszínéül a BNL Start Partners 
C/2-es épületében található inkubátorház szolgált.

Fotó: Szmerek Zsuzsanna MEGAZIN
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startup cégeket a régiós és országos men-
torhálózat képzésekkel és rendezvényekkel 
támogat. A tavaly júniusban elindított Legyen 
Miskolcon startup élet Meetup sorozat kö-
zössége folyamatosan bővül és jelenleg már 
100 taggal rendelkezik. Az INPUT program 
részeként „Legyen neked is startupod!” cím-
mel elindul 3+1 képzési sorozat, melyben az 
érdeklődők megismerkedhetnek a pitchdeck, 
pitching, Kanban és Scrum módszertan, Lean 
startup, hipotézis, validáció, leancanvas, 
Onepager (alapok, trendek) témakörök kibon-
tásával.
A negyedik előadó Sarkadi Dániel volt, a 
Vern Helpsstartup alapítója. A VernHelps már 
egy éve a BNL Start Partners pártfogásában 
dolgozik ötlete megvalósításán, amely egy di-
gitális biztosító segédapplikációjának fejlesz-
tését foglalja magába. Az applikációnak már 
több mint 1000 felhasználója van. A kezdeti 
támogatási összeget részben felhasználva 
már a pályázat második lépcsőfokára fóku-
szál a vállalkozás, vagyis arra, hogyan lehet-
ne ezt az applikációt piacra bocsátani.
Az est zárásaként egy fiatal, ámde annál 
céltudatosabb gimnazista csapat, a PacePo-
wermeters alapítói mutatkozott be. A PacePo-
wermetes tagjai a HVENTURES állami tulaj-
donú kockázati tőketársasághoz nyújtottak be 
pályázatot 9 millió forintos inkubációs befek-
terésre. A pályázati periódushoz kapcsolódó 
tapasztalataikat osztották meg. Fő kérdéskört 
a startup cég indulásakor megjelenő buktatók 
kiküszöbölésé-
nek szentelték. A 
PacePowerme-
terscsapata egy 
digitális talpbeté-
tet fejleszt, amely 
összeköttetésben 
áll a telefonoddal, 
így gyors, gya-
korlatilag azon-
nali visszajelzést 
kapsz a telje-
sítményedről. A 
futás közbeni tel-
jesítményt mérő 

telefonos applikációk hibával terhelt adatokat 
mérnek, ugyanis a teljesítménymérésbe bele-
kalkulálják a külső környezeti tényezőket, mint 
a szél, az út szintemelkedése stb. A talpbetét 
viszont a tényleges befektetett energiát méri.
A rendezvény nagyon jó hangulatban telt el. 
A Meetupon a résztvevők száma fokozatosan 
emelkedik. Most 35 érdeklődő jelent meg és 
bombázta kérdéseivel az előadókat. Pizzázás 
keretében lehetőség nyílt kötetlen beszélge-
tésre is, így megismerhették a résztvevők 
egymás ötleteit, és tapasztalatokat cserélhet-
tek a startupélet szépségeiről és buktatóiról.
Akinek a fejében megszületett egy jó ötlet és 
segítségre szorul, az keresse fel az inkubá-
torházat vagy az INPUT program honlapját. A 
BNL Start Partners és az INPUT program a 
közeljövőben is számos előadást szervez. Jó 
látni, hogy ezen kezdeményezések melyekről 
a Meetup.com-on vagy a Facebook-oldalon 
értesülhettek, az egyetem Kreatív Műhely 
rendezvényeivel kiegészülve, egymást tá-
mogatva, egyre szorosabbra fűzik a szakmai 
kapcsolatukat és egyre szélesebb témapalet-
tát tárnak a vállalkozó szellemű egyetemisták 
elé. Végezetül egy könyvajánló, amely kiindu-
ló lépésként szolgálhat a fejekben megszüle-
tő ötletkezdemények kibontására: Eric Ries 
– Lean Startup – Hogyan tegyük ötleteinket 
sikeressé és fenntarthatóvá?
A Miskolci Egyetemi könyvtárból is kölcsönöz-
hető.

Katona Gábor

Fotó: Szmerek ZsuzsannaMEGAZIN
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Az Ökomenikus Egyetemi Lelkészség 2003-
hoz köthető, amikor létrejött a megállapodás, 
és négy lelkész (római és görög katolikus, re-
formátus és evangélikus) közös munkája vet-
te kezdetét. Majd még egy ferences kisnővér 
szolgálatával is büszkélkedhettek. Manapság 
csak a nevek változtak: Gerlai Pál evangé-
likus lelkész; Makkai László görög katolikus 
lelkész; Skublics Máté római katolikus lel-
kész; Mészáros Judit Ráhel nővér; Taracközi 
Gerzson református lelkész; Taracköziné Ne-
mes Mónika református lelkész.
Részese lehettem és a saját bőrömön ta-
pasztalhattam, milyen egy ilyen csapatnak a 
tagja lenni. És mindenféle elfogultság nélkül 
mondhatom, hogy érdemes legalább egyszer 
ellátogatnia oda a kedves/tisztelt olvasónak, 
mert nagyon barátságos légkörben töltődhet 
fel. Szerdánként tartják az ún. Fészek Estet a 
Lelkészségen, ami az egyik közös program-
juk és teljesen nyitott mindenki számára. Az 
estét könnyed zenélgetéssel indítottuk. Egy 
évvel ezelőtt indult ez a gitáros, csörgős kez-
deményezés, mindenki legnagyobb örömére.
Majd az este további részében beszélgettem 
a tagokkal és Taracközi Gerzson református 
lelkésszel. Ezalatt arra jutottam, hogy hiába 
különböző okokból keresték fel a lelkészsé-
get, mindenki közösen igazolja, hogy szá-
mukra ez egyfajta lelki gondozó, ahol nem-
csak barátokra találtak, hanem Istenhez is 
közelebb kerültek. De ha csak egy kis négy-
szemközti beszélgetésre van szüksége az 
embernek, akkor is nyugodtan eljöhet és a 
számára legmegfelelőbb társat választhatja 
a négy lelkész közül.
Unatkozni sincs idejük, mert különböző kö-
zösségi programokkal színesítik a napjaikat. 
Ilyen például a karácsonyi időszakban a mé-
zeskalácssütés. Ezt a csoportos élményt jó 

célra fordítják. Ez volt a Szeretet bolt, amit 
az aulában szerveztek és advent 3 hetén 
keresztül árulták a kézműves adventi koszo-
rúkat, mézeskalácsokat, melynek bevételét 
adománynak szánták. Ehhez hasonlóan ci-
pősdoboz akciót is tartottak.
De nemcsak a falakon belül erősítik a kap-
csolatukat egymással és Istennel, hanem 
legalább havonta egyszer szívesen mennek 
a szabadba kirándulni, felfedezni a természe-
tet. Rendszeres programnak nevezhetném a 
vasárnapi angol miséket. Ezek nagyon jó al-
kalmak a nyelvtanuláshoz és ez egy remek 
lehetőség bevonni a külföldi diákokat a lel-
készség életébe. Az egyik ilyen alkalomnak 
felekezetközi és nigériai fiatalok a fő szerve-
zői. Ez délben kezdődik. A másik pedig (Holy 
Mass) 20 órától van a lelkészségen. Egyéb-
ként az egyetemi életben is képviseltetik és 
hirdetik magukat. Megtalálhatóak a sportna-
pon, a MEN-en és a nyílt napokon is állíta-
nak standot. Itt lehet érdeklődni a különböző 
rendezvényekről.
A lelkészség a közeljövőben a bővítésre és a 
rendszerezésre koncentrál. Igyekszik mégin-
kább megismertetni magát a diákok körében. 
A HÖK vezetőivel is közös megbeszéléseket 
tartanak, melyben olyan programok indítá-
sáról volt szó, mint a konfliktuskezelés és az 
önismereti tréning.

Riz Henrietta
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Miskolci ökoMenikus egyeteMi lelkészség, 
avagy feltöltődés egy közösségBen
Lehetőségem volt megismerni a lelkészséget az egyik közösségi programjuk során, ahová 
tárt karokkal vártak, mint mindenki mást is. Hiszen nincs is jobb egy közös beszélgetésnél, 
teázásnál és egy kis zenélgetésnél egy remek társaságban, ahol figyelnek egymásra.
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Fotók: EFOTT

A 2018-as EFOTT-ot a szervezők az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem 
hallgatóival közösen készítik elő. A 
fesztivál a vizsgaidőszakok után, jú-
lius 10-16. között lesz, a helyszín pe-
dig Velence-Sukoró térségében lett 
kijelölve, mivel a tavaly a Velencei-tó 
partján már akkor megnövelt terüle-
tet tovább szélesítik Sukoró irányá-
ba. Nem csak a külföldi világsztárok 
lesznek a középpontban, hiszen idén 
is a legkedveltebb hazai együttese-
ket vonultatja majd fel a fesztivál, 
illetve most nagy hangsúlyt fektet-
nek arra is, hogy ne csak a fiatalok 
körében hódítsanak, hanem olyan 
magyar előadók is fel fognak lépni, akik az 
idősebb korosztályokban váltak népszerűvé.
Az első nagyobb bejelentés a 27 éves brit 
közönségkedvenc, John Newman július 13-i 
nagyszínpados fellépése volt, aztán kiderült, 
hogy a Grammyre is jelölt díva, azaz Jessie 
J. szintén hazánkba látogat. A már több mint 
17 évet megélt dán rock együttes, a Volbeat 
is a nagyobbak közé sorolható, ők a vasár-
napi rock napon lesznek az este fénypontjai. 
Több név is kiderült már a különféle zenei stí-
lusokon belül, így már tudhatjuk, hogy a hazai 
hip-hop képviselői közül fel fog lépni például 
Sub Bass Monster, Hősök, Punnany Massif, 

Animal Cannibals, BarbárFivérek, AK26, 
BSW, Siska Finuccsi és NB. A magyar rock 
bandákban sem lesz hiány, hiszen a feszti-
válozók Tankcsapdára, Depresszióra, Paddy 
And The Ratsre, Anna & the Barbiesra, Su-
pernemre, USEME-re, a Dorothyra és a Fatal 
Error zenekarra tombolhatnak majd. További 
már kihirdetett nevek közt szerepelnek még 
Dada Life, Sub Focus, UVCT, JumoDaddy, 
Wonda, Dj Nara, Cashtag, SirMark és Lost 
Frequencies is. A kevertebb stílusok képvi-
selőiben sem lesz hiány, hiszen a pop-rockot 
játszó Wellhello, és Magyarország legismer-
tebb elektronikus zenéit játszó BRAINS se 
maradhatott le a listáról.
Elstartoltak az EFOTT promóterek, keresd 
meg a hozzád legközelebbi diákjegy dealert, 
Dorko vagy Playersroom üzletet, vidd ma-
gaddal érvényes diákigazolványod és vedd 
meg EFOTT-jegyed diákkedvezménnyel. 
Strand, koncert, gasztro, civil tér, strandfoci, 
mozi és több mint 100 magyar fellépő egy 
helyen, ennél jobb nyári programot nem is 
kívánhatna senki magának.

Stumphauzer Laura 

efott 2018
Idén is már most dübörög az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozó-
jának reklámozása, hiszen elstartolt a kedvezményes diákbérletek értékesítése. Az EFOTT 
szervezői most sem aprózták el a fellépők színvonalasságát. 
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A legelső amerikai iskolai lövöldözés 1979-
ben történt a Glover Cleveland általános is-
kolában, San Diegóban, Kaliforniában. Egy 
16 éves lány lövöldözni kezdett a házukkal 
szemközti általános iskola előtt várakozó 
gyerekekre. Az Every town for Gun Saftey 
nevű civil szervezet minden olyan esetet re-
gisztrál, amelynek során éles lőfegyver sül el 
egy amerikai oktatási intézmény területén. 
Az adataik szerint az év első negyvenöt nap-
jában ez tizennyolcszor történt meg. Szám-
talan iskolai lövöldözés esetén olvasható, 
hogy az elkövető családtagjától elvéve, vagy 
sajátját használva követ el bűncselekményt. 
Sokan ennek a problémának a megoldását 
a fegyvertartás szigorításában látják, ami 
ennek ellenére mégsem történik meg. Az 
amerikai alaptörvény 1791-
ben elfogadott második mó-
dosításában lehet olvasni, 
hogy az állampolgároknak 
joguk van saját fegyvert tar-
tani és hordani, amely jogtól 
nem lehet őket megfosztani. 
Becslések szerint mintegy 
270 millió lőfegyver van a 
lakosság kezén Ameriká-
ban, ezzel az amerikai nép 
számít a legjobban felfegy-
verzettnek a világ összes 
civil lakossága között. Ez 
89 lőfegyvert jelent 100 la-
kosonként. A fegyvertartás 
szigorítása a sok tragikus 
esemény után sem követ-
kezik be, melynek fő oka 
az amerikai lobbiszervezet, 
az NRA (Nemzeti Lőfegy-
verszövetség). A szervezet 

1871 óta működik és nagyjából 5 millió ak-
tív tagja van, mely óriási befolyást biztosít 
a szervezet számára. Az NRA álláspontja 
szerint "nem a fegyverek, hanem az embe-
rek ölnek" és a fegyvereladások szigorítása 
helyett az iskolák biztonságának erősítését 
javasolják. 
Peter Langman amerikai pszichológus nem 
ért egyet abban, hogy főként iskolai zakla-
tás következményeképpen folyamodnának a 
szörnyű tettekre az elkövetők, és abban sem, 
hogy mindegyikük kiközösített, magányos 
ember lenne, ugyanis megesett, hogy egy di-
ákkirálynak választott tanuló követett el ilyen 
bűncselekményt. Ily' módon azonban még 
nehezebb észrevenni a jeleket. Az elköve-
tők gyakran követnek egy mintát, erőszakos 

aMerikai iskolai lövöldözések
Hetente egy. Ennyi iskolai lövöldözés történik átlagosan Amerikában. Ennek ellenére a 
fegyvertartást nem szigorítják, inkább arról folynak a viták, hogy viseljenek-e fegyvert a 
tanárok. Sőt, az amerikai belbiztonsági minisztérium lövöldözős videojátékokhoz hasonló 
szimulátort fejlesztett ki, hogy felkészítse a tanárokat az iskolai lövöldözésekre.
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példaképet, mely vezetőként 
szolgálhat számukra. Ilyen 
volt sajnos Langman egyik 
könyve is, a „Why kids kill?”, 
de többüknél fedeztek fel Hit-
ler iránti rajongást, a Született 
gyilkosok című film hatása alá 
kerülés is intő jel lehet, de még 
a legtragikusabb iskolai lövöl-
dözés elkövetői is válhatnak 
példaképpé a labilis érzelmi 
világú fiatalok számára, mint 
például Eric Harris és Dylan 
Klebold, kiknek nagyon káros 
kultusza alakult ki. Langman 
szerint a megelőzésre kellene 
nagyobb hangsúlyt fektetni és nem csak az 
erőszakosan viselkedő diákot, hanem annak 
környezetét és családját is vizsgálni kellene.
Az amerikai belbiztonsági minisztérium lövöl-
dözős videojátékokhoz hasonló szimulátort 
fejlesztett, hogy felkészítse a tanárokat az is-
kolai lövöldözésekre. A cél, hogy lehetőséget 
adjanak a tanároknak, hogy megismerjék a le-
hetőségeiket egy ilyen szituációban, hogyha 
élesben is előfordulna ilyesmi, jobban felta-
lálják magukat. A programban egy tanár, egy 
rendőr és a lövöldöző szerepébe is bele lehet 
bújni. Képes figyelembe venni az adott iskolák 
saját biztonsági intézkedéseit és ehhez szab-
ni a szimulációt. A játék során a felhasználó 

tippeket kap arra, hogyan érdemes reagálni 
egy-egy szituációban, például bezárni az ajtót 
vagy barikádot építeni.
Az amerikai iskolai lövöldözések mögött tehát 
olyan okok állnak, mint a könnyű fegyverhez 
jutás, az NRA befolyása, az előzetes tragédiák 
mintául szolgálhatnak, valamint az elkövetők 
hírnév iránti vágya is nagy szerepet játszhat 
a történésekben. Azok, akik ilyenre vetemed-
nek, általában valamilyen személyiségzavar 
elszenvedői vagy családi trauma következ-
ményeképpen folyamodnak ilyen tettekre. Az 
európai példák ellenére azonban alapjaiban 
véve amerikai sajátosságról van szó. 
Magyarországon – a többi országhoz képest 
– viszonylag könnyű fegyverhez jutni. Ennek 

ellenére csupán ezrelékben mérhető 
azoknak a száma, akik legális úton szer-
zett fegyverrel hajtanak végre bűncselek-
ményt. Sajnos mégsem állítható, hogy 
hazánkban sosem történt ilyen. 2009. 
november 26-án történt az első magyar 
iskolai lövöldözés. A Pécsi Tudomány-
egyetemen egy 23 éves, első évfolyamos 
hallgató lőtt diáktársaira és az oktatóra. 
Utólag kiderült, hogy az elkövetőnek volt 
érvényes fegyvertartási engedélye, az 
ügy mögött a diáktársaival való konfliktus, 
kiközösítése állhatott. Ez az eset mutatja, 
hogy bárhol megtörténhetnek ehhez ha-
sonló borzalmas esetek, de számuk sze-
rencsére sokkal kevesebb Európában, 
mint az Amerikai Egyesült Államokban. 

Siroki Andrea

Fotók: internetMEGAZIN

2
017. S

ZE
P
T.

V. ÉV
FO

LYA
M
 6. SZÁ

M

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

MEGAZIN

2
018

. Á
P
R
IL

IS
V
I. ÉV

FO
LYA

M
 3. SZÁ

M

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA



- -
- -

- -
- -

- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

----------

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

--------

12 fókuszban

MEGAZIN

2
017. M

Á
R
C
IU

S
V. ÉV

FO
LYA

M
 2. SZÁ

M

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

Mit kell tudni az iskolaszövetkezetekről? Ta-
valy a NAV szerint 1587 iskolaszövetkezet 
120 ezer tanulót foglalkoztatott. Mint tudjuk, 16 
éves kortól lehet dolgozni. Ha a tanuló 4 órá-
nál többet dolgozik, akkor legalább 30 perc, ha 
6 óránál többet, akkor legalább 45 perc szüne-
tet kell biztosítani a diák számára. Tavaly óta 
a diákoknak is jár fizetett szabadság. A NAV 
honlapján minden információt meg lehet talál-
ni az ilyen munkákkal kapcsolatban. A diákok 
leggyakrabban adminisztrációs, call centeres, 
irodai, könnyű fizikai (árufeltöltés, pakolás), 
pénztáros, bolti kisegítő, gyakornoki, hoss-
tess, éttermi kisegítői munkákat szoktak vál-
lalni. A legnépszerűbbek egy kutatás szerint 
az adminisztratív munkák, de a gyakornoki és 
host/hostess munkák is nagyon népszerűek. 
Én harmadéves osztatlan tanári szakos hall-
gató vagyok és első éves korom óta dolgozom 
az egyetem mellett. Általában 14 tárgyam 
szokott lenni, hétfőtől péntekig össze-vissza 
a nap folyamán, van, amikor reggeltől estig. 
A tapasztalatom az, hogy mindig meglehet 
oldani a munkát az egyetemi órák mellett, ne-
hezen, de kivitelezhető. Mielőtt még bárki azt 
gondolná, hogy ez a tanulás rovására megy, 

eddig szinte 
m i n d e g y i k 
félévben kap-
tam emellett 
t anu lmány i 
ösztöndí ja t 
is, viszont az 
nem elég a 
kiadásaimra. 
Ezek mellett 
jut időm a ki-
kapcsolódás-
ra, pihenésre 
és tanulásra 
is. Persze ke-
vesebb, mint 
a nem dol-

gozó társaimnak, de nekem elég. Átlagban 20 
órát szoktam dolgozni egy héten, de van, hogy 
többet, és van, hogy kevesebbet. Dolgoztam 
már sok helyen: büfében, kereskedelemben 
(drogéria és ruhabolt), hosstesskedtem, a 
szakmámhoz közel álló Észak-Magyarország-
nál korrektorkodtam, és most egy szépség-
szalonban vagyok recepciós. Tapasztalataim 
szerint mindenhol rugalmasan álltak a tanul-
mányaimhoz, akkor is, ha diákszövetkezeten 
keresztül jelentkeztem, és akkor is, ha valami-
lyen önálló céghez/magánvállalkozóhoz. 
Amiért megéri dolgozni az elsősorban so-
kaknak a pénz, és az önállóság elkezdése. 
Másrészről a tapasztalatszerzés. Jó dolog 
kipróbálni addig magunkat az élet sok terüle-
tén, amíg a diploma megszerzése után a saját 
szakmánkban, hivatásunkban, elérni kívánt 
pozíciónkban helyezkedünk el. Sokkal fit-
tebbnek, önállóbbnak, felelősségteljesebbnek 
érezhetjük magunkat, ha dolgozunk az egye-
tem mellett. Jobban megbecsüli az a pénzt és 
a dolgok értékét, aki megdolgozik érte, ugyan-
is pénzt szerezni és dolgozni nem könnyű, de  
megéri.

Ma rengetegen vállalnak az egyetem mellett munkát, köztük én, és a legtöbb csoporttársam 
is. Lehet diákmunka, gyakornokság, teljes/részmunkaidős munka, sokféle dolgot lehet vállalni 
a tanulmányaink mellett. Összefoglaltam egy kicsit, hogy mit is gondolok/gondolunk erről.

tanulás Mellett Munka? Megéri!
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Megkérdeztem erről két 
ismerősömet is, akikről 
tudom, hogy dolgoz-
nak az iskola mellett és 
mindketten osztoztak a 
közvéleményben. Mol-
nár Melinda így vála-
szolt erre, aki a gépész 
karon tanul: „Úgy gon-
dolom, minden kitartás 
és akarat kérdése, aki 
azt mondja, hogy egye-
tem mellett nem lehet 
dolgozni, az lehet, hogy 
csak lusta vagy egyálta-
lán nincs rászorulva és 
nem tapasztalta. Nyil-
ván az utolsó félévek-
ben, amikor már nem sok minden van és a 
főtárgyak megvannak, akkor könnyebb. De 
egyébként mindig kivitelezhető, ha nem is 8, 
de 4 vagy 6 órában. Mivel nekem kevés órám 
van már végzősként, és tudom azt csúsztatni, 
így nekem “könnyebb”, de fárasztó is ide-oda 
szaladgálni.”
Csehkis Dalma (harmadéves, bölcsész hall-
gató) válasza is hasonló volt: „Folyamatosan 
dolgozom az egyetem mellett, sőt már gim-
nazistaként is dolgoztam. Imádom a mun-
kám, színt 
visz az éle-
tembe, néha 
már hobbi-
nak is érzem. 
Azonban első 
számomra az 
egyetem, és 
nem jelent 
gondot össze-
egyeztetni a 
diákmunkával. 
Minden apró 
n a p k ö z b e n i 
szabadidőmet 
iskolai felada-
taim ellátásá-
val töltöm, a 
zárthelyik előtt 
még meló köz-
ben is képes 

vagyok tanulni. Azonban az ilyen stílusú élet-
módnál létezik egy aranyszabály: Amit ma 
megtehetsz, ne halaszd holnapra! ”
Tehát, abban egyetértünk, hogy nehéz és 
szoros napirendet igénylő a munka az egye-
tem mellett, de mindenképp hasznos. 
Akik gondolkoznak ezen, annak ajánlatos 
kipróbálni magát bármely területen, az inter-
neten nagyon sokféle munkát lehet találni diá-
koknak. Ha csak azért, hogy kipróbáld magad 
valamiben egy rövid ideig, már akkor is van 
értelme. 

Tóth Babett

Fotók: internetMEGAZIN
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A nemzetközi hegesztő szakmérnöki 
képzést gondozó Anyagszerkezettani 
és Anyagtechnológiai Intézet a he-
gesztéskor felmerülő kockázatok ke-
zelésével kapcsolatos szakmai napot 
szervezett március 23-án az RMWF 
projekt keretében. Az Erasmus+ 
program támogatásával megvalósu-
ló projekt címe: Nemzetközi tantervi 
irányelvek bevezetése a hegesztett 
szerkezetek gyártása során felmerülő 
kockázatok kezelésére. A projekt cél-
ja új kurzus és a hozzá kapcsolódó 
tananyagok kidolgozása az Euró-
pai Hegesztési Szövetség (EWF) átdolgozott 
tantervi irányelvei szerint, továbbá speciális 
szakemberek képzése a hegesztett szerkeze-
tek gyártásának kockázatmenedzselésére. Az 
alapvetően nemzetközi tanterv és tananyag 
fejlesztéssel foglalkozó pályázat egy európai 
konzorcium összefogásában, a Temesvári He-
gesztési Intézet (ISIM) vezetésével, az Euró-
pai Hegesztési Szövetség (EWF), a Miskolci 
Egyetem és egy minőségbiztosítással foglal-
kozó norvég kisvállalat (QMS), valamint egy 
magyarországi székhelyű mérnökiroda (TVE 
Kft.) részvételével valósul meg.
A projekt keretében megrendezésre került 
workshop célja a kockázatalapú szemlélet 

alkalmazásával foglalkozó kurzus népszerűsí-
tése, másrészt a releváns érdeklődök, köztük 
ipari szakemberek figyelmének felkeltése a 
tervezett képzés szükségességéről és a pro-
jekt által kínált lehetőségekről.
A rendezvényt Prof. Dr. Lukács János projekt-
vezető nyitotta meg, amelyet Prof. Dr. Tóth 
László „Életünk és a kockázatalapú szemlélet” 
című gondolatébresztő előadása követett. Ezt 
követően került sor az RMWF projekt bemu-
tatására, amelyet követően a norvég partner 
az ipari elvárásokkal kapcsolatos felmérés 
eredményeit ismertette a részvevőkkel. A ren-
dezvény második felében a résztvevő ipari 
szakemberek és a hegesztés iránt érdeklődő 
hallgatók egy átfogó tájékoztatást kaptak az új 
EWF irányelvek mentén készülő tananyagok-
ról. A workshop egy kerekasztal beszélgetés-
sel zárult, amelyen a szakma elismert képvi-
selői és a résztvevők érdemi visszacsatolást 
adhattak a tantervről és annak tartalmáról a 
projekt megvalósítók számára.
A projekt rendezvényeinek az idei évben több 
alkalommal is házigazdája lesz a Miskolci 
Egyetem. Az Intézet májusban a projekt me-
nedzsment időszakos ülésének, szeptember-
ben pedig egy pilot kurzusnak ad otthont.

Dr. Gáspár Marcell

hegesztő szakmérnöki workshop

“A hegesztett szerkezetek gyártásakor felmerülő kockázatok kezelése” című workshop az 
RMWF projekt keretében valósult meg a hegesztő szakmérnöki képzésen tanulók számára.

Fotók: Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet MEGAZIN
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Az előadások lavináját Jean Ge-
net Cselédek című drámája indí-
totta el, melyet Slawomir Mrozek  
A nyílt tengeren című abszurd 
drámája követett. Az előadások 
helyszínéül a Miskolci Egyetemi 
Könyvtár szolgált.
Mrozek egészen sajátos groteszk 
világszemléletén át szembesül-
tünk egy abszurd helyzettel. A ki-
induló konfliktus a következő: há-
rom hajótörött hánykolódik a nyílt 
tengeren. Az élelem elfogyott. Az 
első képben a 3 főszereplő behunyt szemmel 
kellemesen ringatózik a csónakban. Beszél-
getésük ártatlannak tűnik egészen addig, 
amíg szóba nem kerül, hogy hát mégis csak 
meg kellene enni valakit. Érkezik a megváltó 
javaslat: – Választást kell tartani! A választás-
hoz kapcsolódóan beszédek hangzanak el, 
melyben az érzelmek, a politika, a megvesz-
tegetés, a diktatúra kerül terítékre és mérkő-
zik meg egymással. A szavazás végül érvény-
telen lesz, így új szempontot kell választani a 
probléma megoldására. Gyorsan felpörögnek 
az események, a feszültség fokozódik. A da-
rab közepén az áldozat már a földön találja 
magát. Még próbál időt nyerni, de már nem 
lát kiutat jelenlegi helyzetéből. Magasztos át-
alakuláson megy át, s már önként vállalja a 

rákényszerített szerepet. S hogy mi lesz a mű 
vége? – Azt nem árulom el.
Mrozek bemutatója után egy másik műfajban, 
a vidám, könnyed szórakoztatás világában 
merülhetett el a nézőközönség. A társulat 
tagjai borkóstolással alapozták meg a jó han-
gulatot, mely a 15 perces színdarabok össze-
fűzött láncolata alatt vidám kacagásokban és 
mosolyokban teljesedett ki.
Láttunk civakodó házaspárokat, ahol a férj 
nem volt rest halált színlelni, hogy kiderüljön, 
szíve hölgye szereti-e még. A következő da-
rabban egy Szatócs, ki elkártyázta vagyonát, 
a feleségével pörölt. A kimért és távolságtartó 
úri társalgásban a lenyelt indulatok végül fel-
színre törtek és a dáma kontya cibálás végett 
kézbe került. Ezután Sándorral, Józseffel és 
Benedekkel találkoztunk, akik egy kissé ittas 
állapotban jókedvűen énekeltek mindaddig, 
míg meg nem jelent Márta asszony, Sándor 
felesége, ki eladásra szánta ama hordó bor 
tartalmát, amely már lecsúszott az urak tor-
kán.
Ha lemaradtál az előadásról, akkor áprilisban 
pótolható a mulasztás, ugyanis a társulat az 
egyetemi könyvtárban még egyszer színpad-
ra állítja a darabokat, a Morzek előadás áp-
rilisban látható a Grund pinceszínházban is.

Katona Gábor

A 2017-18-as szemeszterben számos színdarabbal készült az Egy Maszk Drámaműhely. Ná-
dasi Erika színművésznő mellett a csapat elkezdett Harsányi Attila Jászai Mari-díjas színésszel 
is dolgozni. A társulat tagjai (19 fő) hetente 2-3 alkalommal próbálták az új színdarabokat. 

színházi előadások az egyetemen

egy maszk drámaműhely

Fotók: Kiss Viktor, Stumphauzer Laura
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„A #GIRLTALK című programot X 
generációs könyvtárosok rendezték 
az Y és Z generáció fiataljainak, de 
a mindannyiunkban meglévő nyi-
tottság és közvetlenség miatt ez 
semmilyen problémát nem okozott. 
Nagyon jó hangulatban telt ez a dél-
utáni/kora esti csajos beszélgetés, 
amit eredetileg ugyan négy témára 
hangoltunk, de sajnos csak három 
lett belőle: smink, stílus és lélek. 
Köszönjük Kelemen Évának, Soós 
Dórának és Vásárhelyi Rékának a 
rengeteg ötletet és praktikus tanácsot – csu-
pa olyan dologban kaptunk megerősítést 

Tőletek, amit eddig is tudtunk, csak valahogy 
a megvalósításuk nem mindig sikerül: például 
hogy sminkben a kevesebb néha több; hogy 
ne akarjunk mindenáron trendik és divato-
sak lenni, mert a saját stílusunk megtalálása 
ezerszer fontosabb; hogy ne akarjunk mindig 
és mindenkinek megfelelni, mert úgysem le-
hetséges, és hogy legyünk inkább önmagunk 
legjobb barátai.” – írják a szervezők.

Mindezt mi is alá tudjuk támasztani, mert 
bár nehéz mozgósítani az egyetemistákat, a 
könyvtári és más rendezvények is maradandó 
élménnyel szolgálnak a résztvevők számára. 
A disputa téren rendezett Girltalk számunkra 
is meglepetést okozott. Számítottunk arra, 
hogy előadásokat hallhatunk, utána pedig 
személyes tanácsadáson vehetünk részt, de 
arra kevésbé, hogy ennyire remek hangulat-
ba csöppenhetünk. Rögtön pezsgővel lett kí-
nálva minden betévedő, emellett pedig színes 
édességek, kávé és limonádé várt elfogyasz-
tásra. A helyszínt kidíszítették, és az előadók 
saját bemutatásra szánt tárgyai is kiemelték 
az est témáját. A prezentációk után pedig a 
résztvevők 10%-os kedvezménykupont is 

girltalk nőnapi program

az egyeteMi könyvtárban

        A Miskolci Egyetem, Könyvtár, Levéltár, Múzeum Girltalk elnevezésű nőnapi eseményén re-
mek hangulat uralkodott, a résztvevőket még sokáig fogja kísérni az este alatt megszerzett 
tudás, a személyes tanácsadás, és a minőségi szórakozás emléke.

Fotók: ME Könyvtár, Levéltár, Múzeum MEGAZIN
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kaptak a Pitti szalonba.
Az előadók informatív prezentációkkal mu-
tatták be a szakterületük, ezután pedig jö-
hetett a közös beszélgetés, ami közben 
fogyasztottunk is. Először Kelemen Éva, a 
Makeupwithlove sminkese avatott be minket 
a szakma alapjaiba és a neki bevált termé-
keket is megmutatta. Ezután Soós Dóra, a 
Weall márka divattervezője tette tisztába a 
divat és trend fogalmak közti különbséget, ezt 
követően pedig megnézhettük legújabb kol-
lekcióját is. Az utolsó pedig Vásárhelyi Réka 
volt, az esemény moderátora, és a Habfürdő 
blog bloggere, aki a lélekről beszélt. Hamar 
rávilágított, hogy bár úgy tűnhet, ez a téma 
nem kapcsolódik az előbb elhangzottakhoz, 
de fontos, hogy tisztában legyünk önmagunk-
kal, és legyen önbizalmunk, amire építhetünk. 

A saját stílus kialakításához 
és vállalásához elengedhe-
tetlen, hogy ne akarjunk min-
denkinek megfelelni. Mindezt 
saját történetével támasz-
totta alá, így ezután igazán 
családias hangulatban foly-
tatódott az este.
A legtöbben egyáltalán nem 
akartak még hazamenni, így 
kisebb csoportokba gyűlve 
tovább folytatódott az – im-
már kötetlen – beszélgetés. 
Mindhárman nagyon köz-

vetlenek és humorosak voltak, így mélyebb 
témákról is – mint például a pályatévesztés 
– feszélyezettség nélkül tudtunk beszélni. A 
résztvevők annyira jól érezték magukat, hogy 
a délután fél 4-kor kezdődött esemény még 
este hét után is tartott.
Azt mondhatjuk tehát, hogy az esemény elér-
te a célját, mindenki elégedetten és új isme-
retekkel térhetett haza, és ebben a kevéssé 
tavaszias időben jól jött egy ilyen felemelő, 
pozitív kisugárzású este. A MEgazin stábja 
bíztat minden egyetemistát a lehetőségek ki-
aknázására, amit az egyetemi könyvtár kínál, 
mert a szervezők nagyon igyekeznek színvo-
nalas programokkal kedveskedni a könyvtár-
ba járó és nem járó diákoknak egyaránt.

Tóth Evelin
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Fotók: ME Könyvtár, Levéltár, Múzeum 
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Már 31 éves a Miskolci egyeteMi napok

Fotó: Kiss Viktor

Sok szeretettel köszöntöm a MEgazin olvasóit! Így március végén és április elején mi-

ről másról is lehetne beszélni, mint a közelgő Miskolci Egyetemi Napokról, amely idén 

már a 31-ik évébe lép. Az előző évben jubiláló fesztivál sorozat, amely évről évre 

a régió legnagyobb és egyetlen felsőoktatási fesztiválja, idén is rengeteg kihívás-

sal és megpróbáltatással nézett farkasszemet, hirtelen nem is tudom hol kezdjem. 
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Már az év megkezdésekor tudtuk, hogy nem 
lesz egyszerű dolgunk, hiszen a harminca-
dik MEN is osztatlan sikert aratott, rengeteg 
pozitív visszajelzést kaptunk, ezért tudtuk, 
hogy idén is kemény és áldozatos munkával 
kell készülnünk, hogy a színvonalat ne csak 
tartani, de emelni is tudjuk a rendezvényen. 
Továbbá az is tetőzte a nehézségeket, hogy 
sokan egészen februárig azt hitték, hogy a 
rendezvényt átalakítjuk és a helyi vendéglá-
tóipari egység bulisorozatába integráljuk be 
az egyetemi napokat, ezúton is szeretném 
jelezni az érdeklődőknek és nektek, hogy ter-
mészetesen idén sem maradtok igazi feszti-
vál nélkül és persze idén is megversenyez-
tetjük az egyetemi karokat, hogy megtudjuk 
idén ki lesz a Magnifice domine Rector! Most 
igazán úgy tudnám ezt összefoglalni, hogy 
a Miskolci Egyetemi Napok van, volt, lesz! 
Erről egy kicsit bővebben is beszélnék és 
megosztanám személyes tapasztalataimat, 
itt előre jelezném, hogy sokat fogok írni és 

nem feltétlenül érdekes minden, de úgy 
egyeztem meg Konyári György főszerkesz-
tő úrral, hogy legalább 5000 karakter legyen 
ezért ezt most itt benne is hagyom. Tehát a 
Hallgatói Önkormányzat szerencsés helyzet-
ben van, mert az intézmény felsővezetése 
roppant elkötelezett a hallgatói élet mellett 
és az ilyen jellegű tevékenységeket mindig 
erőn felül és teljes vállszéllel támogatták. 
Idén sincs ez másképp kancellár úrral egy 
nagyon kedvező koncepció kialakításában 
sikerült egyetértésre jutni és talán mire ez a 
cikk megjelenik már nem lesz titok, hogy az 
egyetem dolgozói és hallgató számára egy 
olyan kedvezményes fesztivál bérlet ár lesz 
biztosítva, ami bármelyik hasonló volumenű 
rendezvényéhez képest csupán a töredéke. 
De itt erről igazán nem is szeretnék többet el-
árulni, ha eddig nem derült ki, akkor ajánlom 
mindenkinek a MEN hivatalos rajongói olda-
lát és a cikk megjelenésének idejében már 
biztosan elkészül az esemény. Idén május-
ban ismét igazi fesztivál hangulat lesz 2 szín-
paddal, és a szokásos Roki helyszínekkel, 
sajnos a rendezvény helyszíni kialakításával 
nehéz évről évre bármi újat is megvillanta-
ni, mert ugyan a campus elhelyezkedése 
igazán figyelemre méltó és az országban is 
nagy egyediségnek örvend, azonban ettől 
sokkal összetettebb. Rengeteg reform ötle-
tünk volt, de valami sosem stimmelt, és nem 
vállalhatunk olyan kockázatot, aminek akár 
csekély esélye is lehetne akár hallgatókra 
vagy akár az egyetemi alkalmazottak napi 
rutinjára. Ezért végül mindig erre a jól bejá-
ratott séma mellett tesszük le a voksunkat. 
Emlékszem, amikor a rendezvénynek nem 
az egyik főszervezője voltam, hanem sokkal 
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inkább résztvevője, akár végzősközép-
iskolásként is már akkoriban is ez volt 
az elrendezése a fesztiválnak mos-
tanra ezt jobban átlátva és az asztal 
másik oldalán ülve azt is értem, miért. 
Ebből kifolyólag sokat gondolkoztunk 
azon, hogyan is tudnánk orvosolni a 
problémát, hiszen ebben a májusi idő-
pontban javában folyik a szorgalmas 
hallgatóknak az elővizsga időszak a 
rutinos hallgatóknak pedig az alpótok 
időszaka. Mi hagyománytisztelő egye-
temi polgárok vagyunk és saját tapasz-
talatainkból okulva úgy döntöttünk nem rakjuk 
odébb az időpontot hiszen nincs olyan tárgy, 
amit ne lehetne jövőre is felvenni nem igaz? 
Talán majd a következő főszervező csapat 
előrukkol valami ötlettel, hiszen nekem és a 
jelenlegi egyetemi HÖK vezetésének ez lesz 
az utolsó nagy rendezvénye, amiben szerepet 
vállal és ezt követően júniusban leköszön. De 
hogy kizárólag ne csak a fesztiválról beszél-
jek, szeretnék néhány szót szólni a korábban 
már említett Diákrektor választásról is. Ez az 
a program sorozat, amit azt gondolom és re-
mélem egy hallgatónak sem kell bemutatnom, 
ez konkrétan „A” programsorozat. Ha az nem 
is igaz, hogy nem kell senkinek bemutatni, 
azért személyes tapasztalataimból is tudom, 
hogy már-már a gólyatáborok napjai alatt is 
elhangzik néhányszor, hogy „na majd 

a MENre kell még ennek az időnek javulnia 
kicsi pogány”. De ne térjünk el a lényegtől 
természetesen egy kultikus versenyszám 
szám sem fog elmaradni, értem itt nulladik 
napi bemutatkozókat és szépségversenyt. De 
akár a nem csak komoly fizikai, de technikát 
is megkövetelő lépcsőfutást is írhattam volna. 
És persze számos olyan nem túl bonyolult és 
mégis nagy disciplinát igénylő versenyszám 
is meg lesz tartva, ahol időre kell bizonyos 
poharak tartalmát kiüríteni vagy ahogyan itt 
egyszerűen mondják EKSelni és persze hal-
kan megemlítem ilyen erőmérő feladat nélkül 
nem is választottunk még soha diákrektort. 
Asokak által csak haláltusaként emlegetett 
karok közötti sportnap sem fog lelkes és nap-
végére a tűzőnapon kint hagyott és elfelejtett 
csapattagok nélkül eltelni, ezért lélekben már 

most felkészítenék mindenkit, hogy 
igen ez is kötelező lesz annak, aki 
az egyetem kulcsát és a velejáró 
dicsőséget szeretné megkaparin-
tani. Zárásként annyit szeretnék, 
hogy természetesen mindenkit sok 
szeretettel várunk idén is, egy nagy-
szerű rendezvény van kilátásban 
a részletekért a közösségi oldalon 
keressétek az eseményt, ahol nem 
csak minden információt, hanem 
nyereményjáték lehetőségeket is 
találhattok, és kérdés esetén termé-
szetsen a főszervezők rendelkezé-
setekre állnak. 

#MENenlennijo
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 A homeopátia az orvostudomány egyik ága, 
ami a kiegészítő kezelések közé tartozik. 
Egy terápiás módszer, amely a természettel 
együtt működve gyógyítja a szervezetet. A 
kezeléssel az öngyógyító folyamatokat gene-
rálják. Felerősítik a betegség tüneteit, hogy 
hatékonyabb ellenreakciókra késztessék a 
szervezetet. Egy olyan kezelés, ami figyelem-
be veszi a személy testét és lelkét egyaránt, 
miközben nem mérgező készítményekkel 
gyógyít.
A kifejezés az 1700-as évekre nyúlik vissza, 
görög eredetű. A homoris ’hasonló’-t míg a 
pathos ’szenvedés’-t jelent. Történelmileg 
pedig dr. Samuel Hahnemann, a német orvos 
említhető meg, akit a homeopátia atyjaként is 
emlegetnek. Dr. Hahnemann kiábrándult pra-
xisából és fordítói útra lépett. Itt megismerke-
dett dr. William Cullen „Értekezés a malária 
gyógyításáról” című írásával. A szerző ebben 
azt állította, hogy a malária gyógyításában a 
kínafakéreg keserű ízének van gyógyító ha-
tása. A doktor rávette magát, hogy kipróbálja 
a keserű anyagot és kis adagokban vette be 
maláriamentes szervezetébe. A kínafakéreg 
maláriaszerű tüneteket produkált a szerveze-
tében. Későbbiekben megfigyelést végzett, 
hogy az egészséges embernek adott anya-
gok milyen hatást váltanak ki a szervezetük-
ben. Kutatásai során felfedezte, hogy egyes 
anyagok gyógyító hatást nyújtottak. Ezen az 
úton haladva kidolgozta a homeopátiás hígí-
tásos-rázásos módszert majd tovább kutako-
dott. Több mint 200 homeopátiás szert még 
ma is használnak az ő tanulmányaiból.

Milyen betegségekre alkalmazható a keze-
lés? 
A módszer a legtöbb hétköznapi betegségre 
alkalmazható, mint például: torokgyulladás, 
hasmenés, felfázás. De még alkalmazható 
különböző allergiás megbetegedések meg-
szüntetésére is, alvászavar kezelésére, fo-
kozott türelmetlenség és fáradékonyság, 
pajzsmirigy alul- vagy túlműködésére, immun-
rendszer megerősítésére, illetve koncentráció 

képességének fokozására is alkalmazzák. 
Szintén használják depresszió, migrének és 
szorongásos betegségek kezelésére is.

Milyen előnyei lehetnek a kezelésnek?
Mivel a szereket sokszorosan hígítják, ezért 
nincsenek mellékhatásai, nem alakulhat ki 
gyógyszerfüggőség a kezelés folyamata köz-
ben, a gyógyszerek betegségek megelőzésé-
re is alkalmasak, immunerősítő hatásúak és 
elérhető árban kaphatók.

Milyen szereket alkalmaznak a kezelések 
során? 
A homeopátiás módszer során kimondottan 
természetes alapanyagokból előállított ké-
szítményeket adnak a betegeknek. Az ecet,  
kávé, csalánlevelek, foghagyma, friss vagy 
szárított gyógynövények mindegyikét felhasz-
nálják a homeopátiás szerek előállításánál.

Bizonyított-e, hogy a módszer működik? 
A világon elterjedt kezelési módszer, habár 
rengeteg emberben kételyt vet fel, mégis 
vannak olyanok, akik sikeres eredményeket 
mutatnak és kigyógyultak betegségeikből a 
kezelések hatására. Ezt rengetegen emlege-
tik placebo effektusnak, amely során a beteg 
javulást vehet észre a közérzetén. Ez vissza-
vezethető a pszichikus befolyásolásra is.

Sarlatánság-e a homeopátia?
2005-ös felmérések szerint több mint 100.000 
orvos alkalmazta a homeopátiás kezeléseket, 
mint kiegészítő gyógymód. Ha visszatekin-
tünk a gyógyítás történelmére, tudjuk, hogy 
felmenőink nem rendelkeztek kész kapszu-
lákkal, tablettákkal, hanem a természetből 
nyerték ki a gyógynövényeket, amikkel sebe-
ket, kiütéseket vagy betegségeket gyógyítot-
tak. Rengeteg gyógyulás mutatható ki ennek 
a módszernek a használatával, de persze 
mindig lesznek olyanok, akik kételkednek az 
egyszerű megoldásokban.

Berényi Barbara

HoMeopátia - orvoslás vagy sarlatánság? 

        Homeopátia. Egy kifejezés, amit sokan nem ismernek, viszont akik hallottak már róla, azok 
között megoszlik a vélemény. Valójában hatásos kezelés vagy csak a betegek áltatása?
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walkenergie

        Tudod, milyen érzés órákat izzadni a konditeremben és közben percenként rápillan-
tani az órára, azt várva, hogy csak lenne már vége? Vagy aerobikórán szenved-
ni és két hasprés között azon morfondírozni, hogy a Jogász vagy a Rácsos büfé-
ben ebédelj? Ha valamelyik kérdésre igennel válaszoltál, valószínűleg te is azok közé 
tartozol, akik még nem találták meg a számukra legmegfelelőbb edzésformát. Ezért is sze-
retnénk bemutatni egy új és sokak számára még ismeretlen mozgásformát, a WALKenergie-t.

Napjainkban már nem kell kihangsúlyozni az 
egészséges életmód fontosságát, hiszen a 
csapból is ez folyik. A helyes táplálkozás és 
a rendszeres testmozgás betartása azonban 
sokszor nehezebb, mint hinnénk. Gondol-
junk azokra a napokra, amikor reggeltől estig 
az órákon ülünk. Megesik, hogy enni sincs 
időnk, a testmozgásról pedig ne is beszél-
jünk. Az ilyen fárasztó napok után tökéletes 
sportolási lehetőség és kikapcsolódás lehet a 
WALKenergie. 
A WALKenergie Olaszországból származik, 
ahol máig nagy sikernek örvend. Magyaror-
szágon 2011-től érhető el a nagyközönség 
számára ez az úgy nevezett „indoor walk”. 
Ez egy olyan zenére végezhető csoportos 
edzésforma, melynek alapja egy – leginkább 
a futógépekhez hasonlító – speciális gyalog-
lógép. A különbség a kettő között az, hogy 
míg az edzőtermi futópadok elektronikusan, 
addig a WALKenergie gépei mechanikusan 
működnek. Edzés közben tehát saját magunk 
hajtjuk a gépet. Ugye, milyen egyszerű? Nem 
kell mást tenni, mint gyalogolni.
Itt is van azonban pár apró 
csavar. A gépek enyhén 
meg vannak döntve. Lát-
szatra arra gondolnánk, 
hogy ezzel megkönnyítik 
a hajtást, de tapasztalat-
ból mondom, hogy egy 
óra elteltével már más 
véleményen leszünk. An-
nak érdekében, hogy még 
több izomcsoportot moz-
gassunk meg, a gyaloglást 
különböző gyakorlatokkal 
is kiegészítik. A feladato-
kat úgy állítják össze, hogy 

kortól, nemtől és edzettségi szinttől függet-
lenül bárki végre tudja hajtani. Attól sem kell 
tartani, hogy egy kevésbé edzett társunk mi-
att nekünk is vissza kell fognunk magunkat, a 
gépeken ugyanis állítani lehet az erősségen 
is. Így, akinek esetleg a megadott szint nem 
elég nagy kihívás, erősebbre veheti az ellen-
állást.
Nálunk a WALKenergie mondhatni gye-
rekcipőben jár, mégis több ezer elégedett 
használó tanúsítja hatékonyságát. Minket 
már meggyőzött, de ha téged még nem, 
jussanak eszedbe a gyaloglás jótékony ha-
tásai: jó közérzetet biztosít, fokozza a fizikai 
munkavégzés teljesítőképességét, erősíti a 
szívet és az érrendszert, javítja a tüdő és a 
légzés hatékonyságát, növeli az izomtömeget 
és izomerőt, növeli a csontsűrűséget, oldja a 
stresszt, lassítja az öregedést és végül, de 
nem utolsó sorban a gyaloglás az egyik leg-
hatékonyabb zsírégető mozgásforma. Ezek 
után úgy érzed, kipróbálnád? Ne habozz!

Somoskői Dóra

Fotó: internet
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22 One step 

Ahmed Bouzid started his PhD in Algeria. Af-
ter a year, he decided to apply forStipendium 
Hungaricum Scholarship at the University 
of Miskolc in Hungary, and started the PhD 
program all over again in September 2015. 
He studied Informatics and Electronics, with 
a special focus on embedded systems for 
navigation. Back home, he was teaching 
physics and mathematics in high school and 
acoustics in a higher institute.  

“We learn from one another”
“To be honest, I felt like a stranger at the 
beginning. I think it was hard for Hungarians 
to accept me as a foreigner in their country. 
Time passed and this experience turned out 
to be useful for both sides, because we could 
all learn from one another. I came here as a 
student, but I am gradually becoming an inde-
pendent researcher, whichhas been my aim 
from the beginning.”Once he got accustomed 
to the environment, he decided to bring his 
wife and child too, and from April 2016, they 

are all living together here. 

His personal experience with music star-
ted when he was born
Ahmed wanted to focus on his academic stu-
dies only. However, this seems to be a difficult 
task when one builds their entire life on a mu-
sical background. “My academic career is the 

rational part of my life, and yes, 
we could say that music is the 
irrational one”, Ahmed told me 
jokingly. “Music has never been 
a hobby, nevertheless.Through 
music I communicate, I am able 
to send messages. It is not only 
about techniques, it is related to 
spirit.”
All of his family members are 
passionate about music. His mot-
her is a singer, and his father is a 
guitar and bass player, so Ahmed 
grew up surrounded by musical

tHe story of aHMed, tHe pHd student

who joined a local jazz Band in miskolc

        „Music has never just been a hobby. Through music I communicate, I am able to send messages. 
It is not only about techniques, it is related to spirit”, Ahmed told me one evening after a concert 
held at the University of Miskolc library. He is a third year PhD student and came here from Algeria 
together with his beautiful family. His personal experience with music started when he was born as 
all members of his family in Algeria are music enthusiasts. Recently, Ahmed joined FusionXGroup, a 
local jazz band, helping them prove that „there is jazz in Miskolc”.
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instruments. “My parents 
were my music teachers until 
I turned 10, when my father 
decided to bring me and my 
brother to a music school.” 
While his brother had chosen 
saxophone, Ahmed started 
with the violin. He wanted to 
become a composer, but sin-
ce a study program was not 
available, he continued to 
add instruments to his musi-
cal knowledge. At 13he was 
learning to play the piano, at 
16 he started guitar and at 
18 he was learning bass and 
percussions too.
At the age of 16 he joined 
the National Symphonic Or-
chestra, an experience that 
he describes as being eye-opening. 

”Jazz gives me the freedom that I could 
not find in classical music”
As if being a member of the National Symp-
honic Orchestra wouldn’t have been enough, 
Ahmed joined another band… his family’s 
band. “I was playing the piano, my brother 
– the saxophone, my sister was playing the 
drums and percussions and my father the 
bass. My mother? Well, somebody had to 
work (laughs), although she was more like a 
supervisor. Even though we attended some 
small events, we were mostly doing it for fun.
At the age of 13, Ahmed started discovering 
himself as a composer. “I remember a friend 
of my dad giving me a CD, which helped me 
experience Sibelius – a notation software. I 
could write and listen my own music. I was 
amazed”, Ahmed told me. In a few years, he 
understood that he was looking for a certain 
freedom that he could not get from classical 
music. He found that in jazz. 

“How I joined a local jazz band in Miskolc”
Once accommodated in Miskolc, Ahmed did 
not have much time for music, as his program 
at the university was quite intense. Nevert-
heless, one day, he decided to meet some 
jazz musicians in Miskolc and he went to the 

Musical Institute. “I could not start any kind of 
studies there because of my age, but the jazz 
professor that I met there invited me to join 
one of their rehearsals. I accepted enthusias-
tically and I was amazed to discover a true 
band there. I said to myself “Wow, you are 
playing the music I like.” On that exact night, 
they asked me to play something for them 
and I chose some standard jazz. At some 
point, I realized that they were playing along. 
That felt so good. It was like discovering a 
whole different world.”
Ahmed joined FusionXGroup for other re-
hearsals and jam sessions too. Soon, the 
band welcomed him as a member and in De-
cember, they had their first concert together at 
the University of Miskolc’s library. 
“It is an opportunity for me to see how they 
study music here. It is very much different 
from the French and Algerian style. With 
them, I have discovered that music is much 
more than simple techniques.”
At the same time, Ahmed continues his pro-
jects in Algeria, mainly with his everyday 
acolyte, ImadLamouri, with whom hefounded 
The Super Fathers artistic project. Therefore, 
he often goes backto his country for concerts 
and performances. He does not neglect his 
studies either, as he foresees a successful 
research career in his field. 

Alina Gîrneț

Fotó: Alina Gîrneț
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24 Connection

Hogy nézzen ki az önéletrajzunk? Mit illik, 
vagy éppen nem illik felvenni egy állásinterjú-
ra? Hogyan győzzük le a lámpalázunkat? stb. 
Fontos azonban, hogy a HR-esek szemével 
lássunk! Mi az, amit ők figyelnek, mi felel meg 
nekik? A következőkben olvashattok egy rö-
vid kérdéssort, amely alapján letesztelhetitek 
magatokat, mennyire álltok készen egy HR-
es lenyűgözésére.

1. Beszéljen magáról néhány mon-
datban!
a. "Benne van az önéletrajzomban."
b. "Miről beszéljek pontosan?"
c. Iskolai végzettség, pár gondolat a 
szakmai múltról, néhány személyes tulajdon-
ság.

2. Mit tud a cégünkről? 
a. "Még nem volt időm utánanézni."
b. Pár mondat a cégről.
c. Legfontosabb információk össze-
foglalva, például mikor alapították a céget, 
kik az ügyfelei, melyek a legismertebb termé-
kei.

3. Miért akar eljönni az 
előző munkahelyéről?
a. "Összevesztem mindenki-
vel."
b. "Erről nem szeretnék 
beszélni."
c. "Úgy érzem, eljött a válto-
zás ideje, szeretném magam egy új 
környezetben kipróbálni."

4. Mondjon magáról pozitív 
és negatív tulajdonságokat!
a. "Én mindig hiba nélkül 
dolgozom."
b. "Nem tudom."
c. Pozitív tulajdonságként 

például előző kollégáink dicséretének 
megemlítése, negatívként pedig kis fajsúlyú 
említése, amely akár pozitív értelmet is 
kaphat, például "Hajlamos vagyok arra, hogy 
túlterheljem magam".

5. Miért gondolja, hogy Ön az, akit 
fel kell vennünk?
a. "Eddig is mindenhol én voltam a 
legjobb."
b. "Elsőre nagyon tetszik a cég."
c. "Szeretek új dolgokat kipróbálni, 
szeretem a kihívásokat, a kockázatot."

6. Van-e kérdése?
a. "Mikor vehetem ki az első szabad-
ságom?"
b. "Nincs kérdésem."
c. "Milyen képzési, illetve karrier-le-
hetőségeim lennének?"

Ha a kérdésekre adott válaszok közül a leg-
több az A, akkor sajnos még gyakorolnotok 
kell, ilyen válaszokkal nincs sok esély a mun-

Hogyan feleljünk Meg a Hr-eseknek?
A legtöbben már voltunk állásinterjún, és egészen biztosan kerülünk még ily-
en helyzetbe a jövőben. Senkinek nem kell magyaráznom az idegességet, 
izgulást, amely az állásinterjúk velejárója. Rengeteget olvashatunk arról, hog-
yan készüljünk fel úgy, hogy semmilyen kellemetlen meglepetés ne érjen minket. 

Fotó: internet
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ka megszerzésére. Ha a legtöbb válaszotok a 
B volt, akkor nem kell elkeserednetek, viszont 
egy alaposabb felkészülés nem árt. Ha pedig 
a válaszok között a C a legnagyobb számú, 
akkor gratulálok, ilyen felkészüléssel egészen 
biztosan leveszitek a lábáról a HR-est és tié-
tek az állás! De nem kell senkinek elkesered-
ni, lássuk, mik azok a dolgok, amelyek fonto-
sak egy sikeres állásinterjúhoz!

Az alapok
Természetesen, mielőtt bármilyen munkára is 
jelentkeznénk, az első lépés, hogy készítsünk 
egy igényes önéletrajzot és motivációs leve-
let. Korábban már megjelent cikk a témában, 
ezért csak tömören, összefoglalva írom le a 
lényeget. Fő az egyszerűség, ne bonyolítsunk 
túl semmit, valamint legyen jól áttekinthető 
az irományunk. Minden adatot pontosan tün-
tessünk fel, aktuális fényképet használjunk, 
illetve csakis igaz információkat írjunk bele az 
önéletrajzunkba.

Jól sikerült interjú
Megírtuk az önéletrajzot, behívtak minket in-
terjúra, már csak azon idegeskedik az ember, 
hogy vajon hogy sikerült? Nézzük egy jól sike-
rült interjú jellemzőit! Először is egy jó interjú 
viszonylag hosszú. Sajnos, ha 5 perc beszél-
getés után már el is búcsúznak tőlünk, akkor 
sok jóra nem számíthatunk. Nagyon fontos a 
szemkontaktus! Magabiztosságot sugall, ha 
egyenesen a másik szemébe nézünk, miköz-
ben beszélünk. Ha a HR-es végig figyel ránk, 

emellett lelkesen jegy-
zetel, akkor pozitív ered-
ményre számíthatunk. A 
jó interjú ismérve a gör-
dülékeny párbeszéd. Nem 
kell magyarázni, hogy a 
kínos csend rosszat je-
lent. Jó pont lehet, ha 
korábbi munkahelyünkről 
érdeklődnek, valamint a 
juttatási igények is szóba 
kerülnek. Ha pedig már 
az első alkalommal körbe-
vezetnek minket a leendő 
munkahelyen, esetleg a 
már ott dolgozó kollégák-
nak is bemutatnak, akkor 

egészen biztosra vehetjük, hogy nyert ügyünk 
van. Ebben az esetben nem is kell túl sokat 
idegeskednünk, hogy felvesznek-e vagy sem, 
hiszen a visszajelzés is gyorsan fog történni.

Mit tegyünk, hogy jól sikerüljön az interjú?
Nincsen túl sok időnk arra, hogy lenyűgözzük 
a HR-eseket. Egy felmérés szerint átlago-
san 4 perc szükséges ahhoz, hogy a HR-es 
szemében összbenyomás alakuljon ki a pá-
lyázóval kapcsolatban.  Nézzük, mit tehetünk 
annak érdekében, hogy ilyen rövid idő alatt 
pozitív benyomást keltsünk!
• Érkezzünk pontosan!
• Öltözzünk az alkalomhoz illően! 
• Egy felmérés szerint az elhang-
zottak csak 7 százalékban befolyásolják az 
össz kép kialakulását. Emellett 55 százalék-
ban a testbeszéden van a hangsúly, illetve 38 
százalék az elhangzottak nyelvhelyessége, 
hangsúlyozása, stílusa és a szókincs.
• Végül, de nem utolsó sorban min-
dig nézzünk utána a cégnek, ahová megyünk!

Tény, hogy ilyen rövid idő alatt nagyon nehéz 
olyan képet kialakítani magunkról, amilyet 
szeretnénk, de egy kevés odafigyeléssel és 
felkészültséggel, na meg persze, ha önma-
gunkat adjuk, akkor nem lehetetlen elkápráz-
tatni a HR-eseket, ezzel megszerezve álma-
ink állását! 

Krajnik Dorka

Fotó: internet
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Egyetemünkön is megtalálható a természetjá-
ró szakosztály, ahol hétről hétre Bükk környéki 
kirándulásokkal várják az érdeklődőket. De ha 
nagyobb falatra vágyunk, az egész országot 
körbejárhatjuk egyetlen sziklaszilárd elhatáro-
zással. Erre ad lehetőséget az Országos Kék-
túra, melynek célja, hogy bármelyik hat éves 
kor feletti vállalkozó szellemű túrázó, gyalogo-
san tetszőleges irányban haladva, tetszőleges 
hosszúságú szakaszokra bontva megismerje 
hazánk szépségeit, természeti kincseit, kul-
turális örökségeit. Az útvonal a Vas megyei 
Írott-kőtől a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
Hollóházáig, 1160 km hosszú, 27 szakaszra fel-
osztott, 79 kistájat érintő útvonalon kanyarog. A 
nyomvonal kialakítása az 1930-as évek elején 
vette kezdetét, majd a nyolcvanas évek vé-
gén fejeződött be. Apróbb változások persze 
a mai napig előfordulhatnak. És hogy ne csak 
a lábnyomod hagyd az úton, motivációs céllal 
minden egyes szakaszon igazolást is kaphatsz 
a teljesítményedről. 1961 óta az összes Or-
szágos Kéktúrát teljesítő nevét nyilvántartja 
az Országos Természetjáró Szövetség. Eddig 
6124 fő teljesítette sikeresen a kört. Miért ne 

lehetnénk mi a következők?
 
Néhány hasznos tanács az ér-
deklődőknek: 
1. Sorszámozott kéktúra-
jelvény jogos birtokosává csak a 
füzetben szereplő előírások be-
tartásával válhatsz!
2. Bélyegzéshez az egyedi 
grafikákkal ellátott bélyegzőket 
használd!
3. Az Országos Kéktúra be-
járását bárhol megszakíthatod, 
illetve folytathatod!
4. Ha teheted, utazz tömeg-
közlekedéssel! A szakaszhatárok 
jól megközelíthetőek.

5. Ha az útvonal biztonságos végigjá-
rását akadályozó jelenséget (fakitermelés, útel-
zárás, csapadék okozta erózió stb.) észlelsz, 
illetve ha a bélyegzőpontok megrongálódtak 
vagy eltűntek, jelezd a Magyar Természetjáró 
Szövetség felé!
6. Minden egyéb értékes információért 
keresd fel az Országos Kékkör honlapját!

Apagyi Beáta 

barangoljunk Hazánkban!

Fotók: internet
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Most, hogy a tavasz óhatatlanul kezd visszaköltözni az életünkbe, nagyobb 
kedvvel indulunk útnak. Nem csak a virágok, mi is kinyílunk a természet felé. 
Szerencsénkre nem kell nagyítóval keresgélnünk a szebbnél szebb turistaút-
vonalakat, hiszen hazánk bővelkedik bennük.



--
--
--
--
--

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

--
--
--
--

- - - - - - - - - -

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

- - - - - - - -

27élet-forma

MAGYAROK A MARSON

MISKOLCI EGYETEMI KÖRCSARNOK

A verseny ideje alatt
robotbemutató és cégek bemutatkozása

www.facebook.com/Magyarok-a-Marson • www.magyarokamarson.hu

Megnyitó: 9:00

ROBOTÉPÍTŐ
VERSENY

2018 MÁJUS 5.

Minden érdeklődőt, szurkolót szeretettel várunk!



- -
- -

- -
- -

- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

----------

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

--------

Kezdjük ott, hogy egyre elterjedtebbek a sokak 
által zseniálisnak, mások által kínosnak tartott 
videók, amiket ASMR-nak neveznek. Ezek 
lényege is ugyanaz, ami a felnőtt színezőket 
életre hívta: a stresszmentesítés, a kikapcso-
lás, a lazítás elősegítése. Sok ASMR videó-
ban nézhetjük több órán át, ahogyan mások 
színeznek, festenek, tárgyakat kopogtatnak, 
játszanak, filmet néznek, vagy bármi mást csi-
nálnak, amire csak igénye van a nézőknek, 
mindezt pedig suttogva kommentálják. Persze, 
ha az ember éppen tanul vagy valami monoton 
dolgot csinál, akkor segíthet, ha a háttérben 
ezeket a videókat hallgatja, de egyébként miért 
ne csinálhatnánk mi is azt, amit jólesik nézni?
Lehet, hogy nem tudsz szépen rajzolni vagy 
nincs időd ilyen – látszólag értelmetlen – időtöl-
tésre, de színezni kézügyesség nélkül is lehet, 
és akár filmnézés vagy zenehallgatás közben 
is csinálható, így nem fogod elpazarolt időnek 
érezni. Minden befejezett oldal elégedettség-
gel tölti el az embert, ha pedig nagyon jól si-
kerül, ki is tehető valahová. Mindehhez csak 
egy színező könyv és egy csomag ceruza vagy 
filctoll szükséges.
Ki kell emelnünk azt is, hogy a felnőtt színezők 
eltérnek a gyerekeknek szántaktól. Rengeteg 
témára épülő megtalálható már a boltokban: 

mandalák, állatok, különböző egzotikus tájak, 
meditációs, különböző nemzetek motívumai, 
pozitív gondolatok, ünnepekhez kapcsolódó-
ak, Pusheen, filmekhez kapcsolódóak – Harry 
Potter, Narnia, Star Wars stb. Ezek mindegyike 
sokkal részletesebb, mint a gyerekszínezők, 
rengeteg apró részlet, több értelmezési lehető-
ség van bennük. Ez persze azt is jelenti, hogy 
tovább tart kiszínezni őket, főleg, ha színátme-
neteket is alkalmazunk.
Tehát, foglaljuk össze, hogy miért is olyan híre-
sek és hasznosak a felnőtt színezők!
A színezés segít a fókuszálásban, a koncent-
rációképességünk fejlesztésében, a különböző 
színek jó hatással vannak ránk, feltöltődünk 
energiával és a meditációhoz hasonló állapot-
ba kerülünk. Akár internetről is tölthetünk le fel-
nőtt színező oldalakat, de a legjobb minőségű 
az, ha megvásárolunk egy kötetet. Ezek álta-
lában nagyon vaskosak, így ha egyre beruház 
az ember, jó darabig nem kell újat vennie. Van, 
aki a filctoll vagy ceruza surrogását is szereti 
hallgatni a papíron, ez szintén hozzájárul az el-
lazuláshoz. Népszerűségét mutatja az is, hogy 
tavaly Johanna Basford művésznő Titkos kert 
című kötetéből 1,4 millió példányt adtak el vi-
lágszerte. Próbáljátok ki ti is!

Tóth Evelin

Előfordult már veletek, hogy egy gyerek arra kért, színezz vele? Aztán meg csak azt veszed 
észre, hogy te is legalább annyira élvezed, mint a kicsi? De egyedül mégsem űzöd ezt a 
hobbit, mert ez nem nekünk van kitalálva? A színezés mára már teljesen elfogadott.

stresszlevezetés másképp - felnőtt színezők

Fotók: Pergamenre hányt szavak
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Az estet Potonyecz Fanni és Viszlai Vik-
tória, a társulat tagjai nyitották meg. Egy 
szabály volt, mindenki viseljen maszkot. 
Akinek nem volt, az a szervezők által 
biztosított maszkok széles palettájából 
választhatott. A maszkok felvétele egy-
fajta különleges hangulatot sugárzott. 
Már az Uni-Caféba való belépésnél 
érezte az ember, hogy itt valamilyen kü-
lönleges élményben lesz része.
A fellépők sora nagyon változatos és 
szerteágazó volt. Az összes produkci-
óban részt vett az egyetem valamelyik 
hallgatója. Nagy meglepetésre még 
külföldi diákok is. Katona Gábor színes 
poikkal - fénycsíkokat húzva az éjsza-
kába - tűzzsonglőrködött. Ezt követően 
Sepsi Klaudia oktató és Kozma Gabriella, a 
B-dance mozgásstúdió növendéke mutatott be 
egy felejthetetlen hastáncelőadást. Minden te-
kintetet magukra vonzottak. 
A hastáncosok által felperzselt színpadra Bé-
res Attila énekes érkezett, aki egy Radiohead 
számmal kellemesen elbűvölte és elandalította 
a közönséget. A rózsaszín álomkép után öt pár 
sétált be a tánctérre és kör (rueda) alakzatot 

vett fel. A dj indította a zenét és hamar ráesz-
mélt a közönség is, hogy itt bizony latin vonalon 
folytatódik az este. A Dolce Dance táncstúdió 
növendékei kubai salsa kezdő és középhaladó 
szintű látványos figurákkal tüzelték fel a han-
gulatot.
A két tánc után egy szabadvezetés következett, 
ahol a pároknál a kezek és lábak a komplikált 
figurákban olyannyira összegabalyodtak, hogy 

a nézőnek nehéz volt eldönteni, melyik 
kihez tartozik. A salsa bemutatót egy kis-
sé érzékibb és lágyabb bachata bemuta-
tó zárta. A műsor után DJ Kameny ugrott 
elő pultja mögül és egész este ontotta 
magából a jobbnál jobb táncolós zenéket. 
A táncparkett sosem maradt üresen.
Az est zárásaként a speekerek kihirdet-
ték a legjobb egyéni készítésű maszkok 
díjazottait. Így talált gazdára Lakatos 
Levente Bomlás, Dan Brown Eredet és 
V. E. Schwab Egy sötétebb mágia című 
könyve.
Összességében elmondható, hogy aki 
eljött, az jól érezte magát és kellemes 
élményekkel, és egy maszkkal térhetett 
haza.

Katona Gábor

Úgy tűnik, hagyomány teremtődik a Miskolci Egyetemen. Ha jön a tavasz, egy dologban bizto-
sak lehetünk: Lesz Maszkok Éjszakája! Az Egy Maszk Drámaműhely 2018. március 23-án immá-
ron második alkalommal az Uni-Café vendéglátó egységben szervezte meg tavaszköszöntő 
mulatságát.

Fotók: Sivák KoppányMEGAZIN
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Újra Megrendezésre került a Maszkok éjszakája
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Azt mondtad, ez a 
mai esemény kilé-
pés a komfortzó-
nádból. Volt már a 
Habfürdő bloggal 
kapcsolatos ilyen 
jellegű felkérésed?
Ilyen jellegű még 
nem volt. Amikor ol-
vas valaki, az egé-
szen más, mint a 
személyes megje-
lenés. Éppen ezért 
videózni sem szok-
tam, mert ez nekem 
nehéz. Valami átkat-
tan az agyamban, 
és nem úgy megy, ahogy szeretném. Ezért 
döntöttem úgy, hogy ennek véget vetek, mert 
egyébként meg, ha azt nézem, minden adott-
ságom megvan hozzá. Ez inkább egy belső 
akadály.

Milyen érzés volt most kiállni?
Jó érzés volt. Tanultam magamról megint. 
Lehet, hogy jobb lett volna, ha lassabban 
beszélek egy picit, de összességében azt 
gondolom, hogy jó volt. Sikerélménnyel fogok 
hazamenni, mert láttam az arcokon, hogy egy 
kicsit adott nekik valamit az esemény. És ez 
volt a célom. Ha csak öt ember megy haza 
egy gondolattal, amit mondtam, és ezt to-
vábbviszi az életében, akkor ez az esemény 
már elérte a célját.

Többféle témában is írsz, melyik rovat a 
kedvenced?
Nem tudnék választani. Nagyon szeretek lelki 

témáról írni, kicsit ezért is jött létre a blog, csak 
aztán a személyiségem miatt éreztem, hogy 
ennél színesebb és könnyedebb bejegyzések 
is kellenek. A lélekkel az a „baj”, hogy olyakor 
elég mélyre sikerül egy-egy bejegyzés, ebből 
kifolyólag nem érkezik semmilyen visszajel-
zés, hogy az jó-e, vagy nem. Ha netán jól si-
kerül, akkor valahol belső munkát jelent egy 
ilyen bejegyzés olvasása, ezért nem várható, 
hogy reagáljanak, ha meg nem, akkor ezért 
nem érkezik reakció. Ugyanakkor sokszor 
van olyan, hogy fél évig a fejemben van egy 
téma, és hónapok kellenek, mire kidolgozom 
annyira, hogy jól írjam meg, és arról szóljon, 
amiről szeretném. Aztán amikor ennyi mun-
ka után nem érkezik semmi visszajelzés, ez 
egy picit bizonytalanná teszi az embert. Egy 
könnyed bejegyzéshez az emberek is köny-
nyebben hozzászólnak, hogy ez jó volt, ez 
tetszett. Mostanában nyitok a divat és egyéb 
szépségipari bejegyzések felé, de igyekszem 

A Miskolci Egyetem, Könyvtár, Levéltár, Múzeum Girltalk elnevezésű nőnapi eseményén 
találkozhattak az érdeklődök Vásárhelyi Rékával, aki személyes blogot vezet a lélek, élet-
mód, stílus és DIY témákhoz is kapcsolódva. A könyvtár őt kérte fel az esemény levezénylésére, 
amely során volt lehetőségünk kérdezni tőle.

interjÚ vásárHelyi rékával,
a haBfürdő Blog Bloggerével

Fotó: Habfürdő blog MEGAZIN
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belevinni a sajátos gondolatvilágomat, hogy 
ne csak képek legyenek. A fotózás – mindkét 
oldalon - kicsit a hobbim, így nyilván ez is kö-
zel áll hozzám és szeretem. Nagyon szeret-
nék több DIY posztot, mert szeretek alkotni, 
de egyszerűen az időmbe nem fér bele. Tény-
leg nem tudnék egyetlen témát kiválasztani, 
mindig az éppen aktuális a kedvencem.

Így a modellkedés hogy fér bele az időd-
be?
Ha budapesti lennék, ez sokkal könnyebb 
lenne. Tagadhatatlan, hogy nagyon Pestköz-
pontúak vagyunk. Hiába csak két és fél óra a 
vonatút, az nekem az egész napomat elviszi, 
és a casting nagyjából öt perc. Azért utazni 
öt órát és szabadságot kivenni, hogy én ott 
legyek, az nem egyszerű. De igazából én ezt 
már elfogadtam, és azt gondolom, hogy azok-
kal az emberekkel, akikkel együttműködöm, 
ki tudok úgy teljesedni, hogy hobbi szinten 
kielégítsen a modellkedés. Egyébként pedig 
úgy gondolom, hogy ettől vagyok ta-
lán egy kicsit egyedibb, hogy én nem 
Pesten csinálom, hanem igyekszem 
megmutatni, hogy máshol is lehet.

Hogyan készültél fel az esemény-
re? Hogyan próbáltad átadni azt 
az erős pozitív kisugárzást, ami a 
blogodat jellemzi?
Először is, akárhányszor arra gon-
doltam, hogy ez ciki lesz, rögtön azt 
mondtam, hogy ilyet nem gondolunk. 
Ha valaki azt mondta nekem, hogy 
ügyes leszek, akkor nem azt mond-
tam, hogy hát de ez meg az… Ha-
nem azt mondtam, hogy remélem 
és igyekszem. Igazából megírtam a 
szöveget, amit el akartam mondani, 
úgy, mint egy bejegyzést. Teljesen 
úgy kezeltem, mert így könnyebben 
tudtam nyitni a téma felé. Ezt elol-
vastam, hozzátettem a diákat, és 
végül átadtam belőle, amit átadtam. 
Mivel az én gondolataim, így megta-
nulni nagyon nem kellett, de jó volt 
átfogóan látni a dolgot. Úgy tűnik, 

hogy nekem így írásban működik a dolog, ak-
kor látok rá az életemre, ha leírom.

A jövőre nézve mik a terveid? Vannak ha-
sonló komfortzónán túllépő terveid?
Mindenképpen. Számomra ez egy vízválasz-
tó volt. Úgy gondoltam, hogy ha úgy tudok 
hazamenni ma, hogy kihoztam magamból 
a legjobbat, akkor igenis lépéseket kell ten-
nem afelé, hogy legyen még több ilyen, még 
akkor is, ha ez nem egy kényelmes helyzet 
számomra. Nekem nagyon fontos, hogy az 
embereknek át tudjam adni azt, hogy értéke-
sebbek, mint aminek gondolják magukat, és 
hogy hogyan lehetnének kicsit boldogabbak 
az életben. Úgy gondolom, hogy ehhez talán 
egy kis adottságom is van, úgyhogy szívesen 
foglalkoznék ilyesmivel a jövőben is, akár úgy, 
hogy én magam szervezem meg az egészet.

Tóth Evelin

Fotó: Vásárhelyi Réka
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Az Eszterházy Károly Egyetem 14 éve 
szervezi – a Miskolci Egyetemmel kö-
zösen – a Kortárs Hangon Nemzetközi 
Irodalmi pályázatot. A hallgatói tehet-
séggondozó projekt értékeit jelzi, hogy 
olyan rangos irodalmi lapok, mint pél-
dául Pozsonyból az Irodalmi Szemle, 
Nagyváradról a Várad, Kolozsvárról a 
Helikon, Nyíregyházáról a Vörös Pos-
takocsi és Egerből az Agria, vagy Er-
délyből az Erdélyi Magyar Írók Ligája 
különdíjakkal és megjelenési lehetőség-
gel jutalmazza a legtehetségesebb pá-
lyázókat. Az idei fölhívásra 12 egyetemi 
intézményből - négy hazai és nyolc ha-
táron túli - 108 hallgató pályázott vers-
sel vagy kisprózával. Szép számmal 
pályáztak a doktori iskolák hallgatói is. A 
zsűri döntése alapján ötvenen kerülhettek be 
a Költészet Napja tiszteletére megjelenő válo-
gatott kötetbe, közülük huszonketten kapnak 
valamilyen díjat.
Az első információk alapján tehát az eltelt 
tizennégy év legsikeresebb pályázatáról be-
szélhetünk. A Kortárs Hangon Nemzetközi 
Irodalmi Pályázat hagyományai közé tartozik 
az ünnepélyes, nyilvános eredményhirdetés 
és díjátadó is, valamint a legsikeresebb alko-
tók műveiből szerkesztett költészetnapi válo-
gatott kötetbemutató gála. A gálát három év 
elteltével, Nagyvárad, Komárom és Kolozsvár 
után idén ismét itthon, Egerben, az Eszterhá-
zy Károly Egyetemen, a Líceum Kápolnájá-
ban szervezik meg április 12-én. A nyertesek 
ezt követően ismét egy háromnapos Kortárs 
Hangon Kreatív Írásművészeti Műhelyen ve-
hetnek részt.

A pályázók megoszlása:
Eger, Eszterházy Károly Egyetem: 30 hallga-
tó
Egri Campus: 26 hallgató
Jászberényi Campus: 4 hallgató
Kolozsvár, Babes Bolyai Egyetem: 22 hallga-
tó
Miskolci Egyetem: 19 hallgató
Komárom, Selye János Egyetem: 12 hallgató
Marosvásárhely Sapientia EMTE: 10 hallgató
Nyíregyházi Egyetem: 4 hallgató
Marosvásárhely Magyar Orvosi Gyógysz. 
Egyetem: 4 hallgató
Nagyvárad Partiumi Keresztény Egyetem: 3 
hallgató
Csíkszereda Sapientia EMTE: 2 hallgató
Marosvásárhely Magyar Művészeti Egyetem: 
1 hallgató
Kolozsvár Sapientia EMTE: 1 hallgató

Tóth Evelin

KUltúra
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Az Eszterházy Károly Egyetem és a Miskolci Egyetem hallgatók számára meghirdetett te-
hetséggondozó projekjet, a Kortárs Hangon Nemzetközi Irodalmi pályázat idei határideje 
lejárt. A pontos eredményről a díjátadó után számolunk be.

több Mint 100 Hallgató nevezett

az idei kortárs Hangonra

32

Fotó: Kortárs Hangon
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Már 2008-ban elértük, hogy a Föld akkori la-
kosságának a fele, azaz csaknem 3,5 millió 
ember élt városi területeken. Szakértők sze-
rint ez a szám 2030-ra 5 milliárdra fog emel-
kedni, 2050-re pedig az emberiség kétharma-
da városlakó lesz. 
Az urbanizációnak megvannak a maga 
előnyei, de ha nagylétszámú lakosságot 
zsúfolunk össze viszonylag kis területen, az 
rengeteg negatívummal járhat. Jelentősen 
megnő a metropoliszok telítettsége, az idő-, 
energia- és erőforráspazarlás, de ide sorolha-
tók a hulladék- és szennyvízkezelési gondok, 
lég-, talaj-, zaj- és fényszennyezés, valamint 
a balesetek megnövekedett száma is. 
Megoldásként az egymással kommunikáló 
okos eszközöket szokták emlegetni, ame-
lyek együttműködve képesek működtetni a 
különböző méretű településeket. És már el is 
érkeztünk az okos város fogalmához (smart 
city). Egy olyan komplex megoldást kell el-
képzelni, ami összeköti a város úthálózatát, 
közösségi közlekedését, energiaellátását, 
adminisztratív és egyéb szolgáltatásait. A be-
gyűjtött adatok segítségével a rendszer nem 
csak megkönnyíti az üzemeltetést, 
hanem még a városlakók számára 
is hasznos információkat és szol-
gáltatásokat tud nyújtani, ráadásul 
csökkenti a bürokrácia mértékét. 
Az okos város már nem csak utópia, 
hiszen csak Európát tekintve 240 
darab olyan város tett már valami-
lyen lépést az okos várossá válás 
útján, amelynek több mint 100.000 
lakosa van. A legtöbb helyen a köz-
lekedés, a parkolás, a világítás és 
a környezeti adatok mérése a fő 
irányvonal, azonban egyes városok-
ban a jobb egészségügyi ellátást, a 
hulladékkezelést, a bűnmegelőzést, 

valamint a környezetbarát energiafelhaszná-
lást is támogatja a rendszer. 
Az okos térvilágításnak például az a lényege, 
hogy minden egyes lámpatesthez társul egy 
érzékelő is, ami fényerő szabályozásakor fi-
gyelembe veszi a lámpa körüli mozgást, illet-
ve az aktuális fényviszonyokat.
Az okos parkolás projekt több célt is szolgál, 
egyrészt segít a vezetőknek megtalálni az 
üres parkolóhelyeket, kihasználtsági informá-
ciókkal látja el a parkolóhelyek fenntartóit, vé-
gezetül pedig az autóval nem rendelkezőknek 
segít beazonosítani és kifizetni a legközelebbi 
városi bérautót. Az okos parkolási rendszer-
rel nem csak idő, hanem jelentős mennyiségű 
üzemanyag is megtakarítható, ezzel csök-
kentve a károsanyag-kibocsátást. 
Az okos városok hátrányaként persze meg-
említhető az egymással kommunikáló sok 
ezer szenzor energiaigénye (kérdéses, hogy 
a segítségükkel megtakarított energiának va-
jon hányszorosát igénylik), valamint az adat-
biztonság kérdésköre. 

Boldizsár Csongor 

A napjainkra egyre jellemzőbb dinamikus városnövekedés számos kérdést vet fel azzal kap-
csolatban, hogyan fognak a jövő városai működőképesek és egyáltalán élhetőek maradni. 

az okos városok térHódítása 

Fotó: internet



--
--
--
--
--

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

--
--
--
--

- - - - - - - - - -

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

- - - - - - - -

34 Hagyományaink34 Sport

Krumplilángos:
Hozzávalók (egy sörözgető baráti társaság 
számára):
• 1 kg burgonya
• 20 púpos evőkanál liszt
• 1 tojássárgája
• 1 evőkanál olaj
• só, fehérbors
Feltét: 
• fél kg darálthús (esetleg húsos 
szalonna) 
• 1 kis doboz tejföl
• fokhagymagranulátum 
• snidling (esetleg petrezselyem)
• só, bors

A burgonyát meghámozzuk, apró 
darabokra vágjuk, majd sós vízben 
puhára főzzük. A vizet leöntjük róla, 
jó alaposan lecsöpögtetjük, még 
melegen összetörjük. Ha kihűlt, 
hozzáadjuk a 2 teáskanál sót, a lisz-
tet, tojássárgáját, az egy evőkanál 
olajat. Puha tésztát gyúrunk belőle, 
egy kilisztezett deszkára tesszük.  
Hengert formázunk a tésztából és 
körülbelül másfél ujjnyi darabokra 
vágjuk. A korongokat alálisz-
tezzük, palacsinta nagyságúra 
nyújt juk. Egy jól megmosott vagy 
alufóliával betekert boros vagy 
sörösüveg tökéletes a nyújtófa he-
lyettesítésére. Egy palacsintasütőt 

jól felhevítünk, és beletesszük a kinyújtott 
tésztát. Pár perc alatt megsütjük mindkét ol-
dalát. Nagyon fontos, hogy két tészta között 
töröljétek ki a serpenyőt egy száraz ruhával, 
mivel a liszt könnyen ráég. 
Feltétnek én le szoktam pirítani egy kis 
szalonnát vagy darált húst. A tejfölt egy tál-
ban összekeverem sóval, borssal és fokhagy-
magranulátummal. Ezzel megkenem, rádör-
rentem a húst és megszórom snidlinggel. 
A feltéteknek csak a képzeletetek szabhat 
határt. 
Az ételhez mindenkinek csudálatos jó étvá-
gyat kívánok! 
Szurplííz! 

#zseller

kruMplilángos tejfölös daráltHÚssal 
Lassan jön a fesztiválidőszak, ha ezeken az eseményeken megéheztek, a jól bevált ham-
burger gyroskombó után mindig meg szoktunk állni a krumplilángososnál. Ez egy nagyon 
egyszerű étel, amit rövid idő alatt el lehet készíteni akár a kollégiumban is egy serpenyőben.  
Lássunk hozzá… 

Így fozz a koliban!

Fotó: #zseller MEGAZIN
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Az eredetileg egyetemi – főiskolai váltó-
futóversenyt az utóbbi években meg-
nyitották a futótársadalom irányába, 
mivel nagy lett az általános érdeklődés, 
illetve a már végzett, de „nosztalgiázni 
vágyó” egyetemisták kérései miatt.
A 28. Szarvasűzők megújult útvonallal 
várja a résztvevőket, mely a korábbitól 
szebb és izgalmasabb, továbbá jelentős 
mértékben ki tudták hagyni most a nagy gép-
járműforgalommal rendelkező főutat, ennek 
ellenére minimalizálták az engedélyköteles 
szakaszok számát is. Idén is 4 kategóriában 
lehet indulni, mert lehetőséget biztosítot-
tak 5 fős csapatok számára is, vagyis a 
felkészültebb futók akár félmaratoni távokat 
is teljesíthetnek a Szarvasűzők keretében. A 
MEFOB kategória az egyazon felsőoktatási 
intézmények által kiállított csapatokat takarja, 
míg a Vegyes kategóriában részt vehetnek 
az oktatók, dolgozók és hallgatók együtt, bár-
melyik intézményből is jöjjenek. Az utolsó az 
Open (nyílt) kategória, melyre bárki bátran 
nevezhetett. További érdekesség, hogy van-
nak női és férfi szakaszok is, nő lefuthat-
ja a férfi szakaszokat, de fordítva ez nem 
engedélyezett.
A 28. Szarvasűzők távja 81 km, mely külön-
böző nehézségű szakaszokra van osztva, 
így mindenki találhat felkészültségének meg-
felelő távot. A verseny 6 részből, azon belül 
pedig összesen 12 szakaszból áll, négy 
újraindítási ponttal. Az első szakasz idén is 
Egerből a Dobó térről startol, és ide is érnek 

vissza a női futók. A második egy újraindítást 
követően Felsőtárkányról indul és a Bükk-
zsérci elágazásnál végződik, ez egy végig 
emelkedő rész. A következő az előző végéről 
rajtol és a Hór-völgyi elágazás felé haladnak 
a futók, ahonnan a negyedik szakasz futói 
a két megye határáig futnak. Az ötödik táv 
Répáshutát megkerülve gyönyörű tájon vezet 
át. A következő két szakasz érdekessége, 
hogy míg a hatodik szakasz női versenyzői 
Répáshutáról futnak Rejtekre fel, addig ezek 
után a hetedik szakasz férfi/női futói Rej-
tekről indulnak és egészen a Bánya-hegyi 
elágazásig mennek. Az utolsó három hegyi 
szakasz innen indul és Bánkút – Szentlélek 
– Ómassa, őskohó útvonalon végződik. A 
11-12. szakasz útvonala megegyezik, hiszen 
ezek egy női és egy férfi táv Miskolcon belül 
a Hősök teréről indulva egészen a Miskolci 
Egyetemig. 
A verseny befejezése a díjátadó és ered-
ményhirdetés után hagyományosan egy 
nagyobb közös záróbuli a Rockwell Klubban, 
mely mindig jó hangulatban telik el.

Stumphauzer Laura

2018-Ban is jön a szarvasűzők
1991 óta minden évben, azaz immáron 28. alkalommal kerül megrendezésre a SZAR-
VASŰZŐK elnevezésű országos váltófutóverseny. A verseny kabala állata Bonifác, a szar-
vas. Az esemény célja, hogy a csapatok futói, Egerből a Bükk-hegység csodálatos tájain 
keresztülfutva több szakaszon, a Bükki Nemzeti Park területén található, néhol 900 méter 
magasságot is átlépve eljussanak Miskolcra, azon belül is a Miskolci Egyetem campusába. 
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Fotó: Kiss Viktor
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