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A hagyományőrző terem 
a kettes kollégium oldal-
szárnyában, a sokunk által 
kedvelt Kettes Klub helyén 
jött létre. A célja nem volt 
más, mint hogy a lefoglalt 
időpontokban egy kultu-
rált és színvonalas helyen 
valósuljanak meg azok az 
évszázados értékkel bíró 
események, melyeket mi 
itt, Miskolcon selmeczi 
diákhagyományoknak hí-
vunk, és hűen öregbítjük 
azokat.
Az év elején a menza bér-
lője jelezte felénk, hogy 
idén sokkal nagyobb hangsúlyt szeretne fek-
tetni olyan rendezvények megszervezésére, 
melyek nem egyetemi kötődésűek. Tudni kell, 
hogy a helyszínt mindig ingyen és bérmentve 
biztosította a menza a hallgatók számára, ami 
profitkiesést jelentett a bérlőnek. Ezért idén 
már a hallgatók is csak akkor kapták meg a 
menzát, ha anyagi kárpótlást biztosítanak 
érte. 
Sok megbeszélés volt a Hallgatói Önkor-
mányzat választmányában, a valéta elnökök 
és pénztárosok társaságával is kiegészülve, 
arról, hogy milyen alternatíva jöhetne szóba a 
helyzet megoldására. Egyeztettünk az egye-
tem vezetésével is, Dr. Deák Csaba kancel-
lár úrral, aki mindenben támogatott minket, 
és próbált kiutat találni a hallgatók és a bér-
lő számára is. Mi - mindig szem előtt tartva 
a hallgatók érdekeit - tettünk javaslatokat, 
azonban ez nem sok kompromisszumra ve-
zetett. Egy kicsit úgy éreztük, hogy a szeretett 
és tisztelt hagyományaink, melyek több mint 
250 éve teszik egyedivé a miskolci egyete-
misták életét, illetve emelik ki a felsőoktatá-
si intézmények közül a Miskolci Egyetemet, 
most hirtelen száműzöttek lettek.
Ekkor merült fel az ötlet, hogy a korábbi 
Kettes Klub, ami egyébként is közösségi 

rendezvények helyszínéül szolgált, megfe-
lelne egy új hagyományőrző terem kialakítá-
sára. Még azon a héten felkerestük kancellár 
urat, aki támogatta a kezdeményezést. Meg-
állapítottuk, hogy hallgatói segítség nélkül 
nem tudjuk megvalósítani ezt a tervet, így a 
vizsgaidőszakot nagy becsben tartva, kizáró-
lag annak végeztével kezdtük el a munkála-
tokat.
Ezúton is szeretném minden résztvevőnek 
megköszönni, hogy akár csak egy órára is 
lejöttek és seprűt vagy szerszámot ragadtak. 
Rengeteg bontási munkálat volt annak érde-
kében, hogy kialakuljon az a tér, ami az el-
várásoknak megfelelően legalább 150 főt be 
tud fogadni. 
A rövidtávú célok megvalósultak, elkészült a 
helyszín, ami otthont ad bármilyen hallgatói 
rendezvénynek. Bármelyik hallgató kikérheti 
a kettes kollégium földszintjén található kol-
légiumi igazgatóságtól egy egyszerű forma-
nyomtatvány kitöltésével.
Ami jelenleg még nincs megoldva a terem 
kapcsán, az az árnyékolástechnika, ami már 
folyamatban van. Illetve hosszútávú terv a 
vizesblokk és mellékhelyiségek felújítása, 
amely talán a nyári kollégiumi felújításban 
kap helyet.

Krajnik Dorka

Kiss Máté, a ME-HÖK tagja mesélt arról, miért és hogyan is jött létre az új hagyományőrző terem 
egyetemünkön.

Új hagyományőrző terem a miskolci egyetemen

Fotó: Stumphauzer LauraMEGAZIN
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A szervezők mun-
káját nem könnyí-
tette meg, hogy 
fiúk és lányok el-
térő arányban je-
lentkeztek. Ennek 
ellenére mindent 
megtettek, hogy 
az este gördüléke-
nyen és zökkenő-
mentesen folyjék.  
M o d e r á t o r k é n t 
ebben a félévben 
Korányi Mariann 
működött közre. 
A szervezésbe és 
a randi lebonyolítá-
sába ez alkalommal Boros Tamás hallgató 
is besegített.  Hogy jobban belelássunk a 
rendezvény előkészítésébe és történéseibe, 
néhány kérdést tettünk fel Tominak: 

Mi késztetett arra, hogy beszállj a szerve-
zésbe?
A mai társadalomról – különösen a 

kortársaimról – elmondható, hogy nehezen 
tudnak kapcsolódni más emberekhez, kife-
jezni az érzéseiket, a párkapcsolat témájáról 
nem is beszélve. A könyvtár számos prog-
ramot kínált eddig is, de különösen ennek 
az eseménynek a hallatán jelennek meg a 
hallgatókban a legnagyobb gátlások és vál-
nak visszahúzódóvá. Az volt az egyik motivá-
cióm, hogy ezen változtassak. 

 
Mi volt a te feladatod?
Gyakorlatilag a marketing orosz-
lánrésze. Legnagyobb munkám a 
poszterral volt. Először lányt kellett 
keresnem, aki elvállalta a fotózást 
(Makkai Boglárka), aztán műte-
remben elkészült a fotó, és végül 
grafikus programmal elkészítettem 
a végleges változatot, amit később 
elvittem a nyomdába. Aztán ott volt 
még az esemény közösségi oldalon 
való népszerűsítése, melynek során 
rengeteg embert kerestem meg. Két 
blogger lányt (Tóth Evelin, Czuczi 
Manuéla), hogy írjanak a témában 

4. könyvtár randi

Fotók: Sipos Zsolt MEGAZIN
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Lassan mondhatjuk, hogy hagyománnyá vált, hiszen már 4. alkalommal került megrendezésre a 
könyvtár randi. Célja, hogy igényes környezetben, egy kis irányítással és a könyvek segítségével 
megkönnyítse az ismerkedést. 
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bejegyzést, így eljuttatva a randi 
hírét a hallgatókhoz. Jómagam 
is írtam egy rövidebb szössze-
netet. A pénzügyi támogatást is 
én bonyolítottam le. Ez szeren-
csésen sikerült, sőt, felajánlást 
is kaptunk (Hajdú Gergő).

Milyen hosszú előkészületre 
van szükség, hogy egy ilyen 
alkalom megvalósulhasson?
Kb. 1,5 hónap munka van ben-
ne, kezdve onnantól, hogy fel-
vetődött annak a gondolta, hogy 
ezúttal szélesebb volumenű 
marketing stratégiát fogunk 
megvalósítani.

Hogyan zajlott le a program? 
Először egy kört alakítva min-
denki röviden bemutatkozott, 
majd választott egy neki tetsző 
könyvet az ellenkező nem által ho-
zottak közül. Aztán pár játékos, bemelegítő 
feladatot követően meghatározott kérdésekre 
kellett válaszolni az aktuális pároknak. A fiúk 
körforgás szerint haladtak tovább és beszél-
tek a lányokkal. Ezt követte egy rövid szünet, 
ahol lehetőség volt kötetlen beszélgetésre is. 
Az utolsó részben a választott könyvek alap-
ján folyt a beszélgetés. A szerencsések ér-
tékes ajándékokkal térhettek haza, hiszen a 

programot tombolasorsolással zártuk. 

Végezetül, mit fűznél még hozzá?
Hatalmas élmény volt nekem, hogy részt ve-
hettem egy ilyen rendezvény szervezésében, 
és hogy ennyire lelkesedtek az ötleteimért a 
könyvtár munkatársai. Ezúton is köszönöm 
nekik a lehetőséget.

Krajnik Dorka

Fotó: Sipos Zsolt MEGAZIN
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A Helynekem az a 
hely, ahová olyan 
elmenni, mintha 
a saját nappa-
linkba lépnénk 
be egy jó házibuli 
keretében, csak 
nagyobb lépték-
ben és ember-
számban. Han-
gulatában is erre 
törekszik, ezért 
kellemes, családi-
as légkör jellemzi. 
Olyan tematikájú 
r e n d e z v é n y e k 
vannak a Hely-
nekemnél, amely 
más miskolci szó-
rakozóegységnél 
együttesen nem 
található meg: 
élőzene, kísérő kulturális események, éj-
szakai videódiszkó, romkocsma, kiállítások, 
könyvbemutatók, slam poetry versenyek, 
író-olvasó találkozók. Barcsai Lászlóval 
dolgoznak azon, hogy a slam poetry orszá-
gos sodrása és a hely hangulata egymásra 
találjanak. Slam csapatuk országos szin-
ten ismert már, és számos versenyen részt 
vesznek. Árkategóriában illeszkedik a többi 
szórakozóhelyhez, a legjobb mainstream ze-
nekarok másfél órás koncertjére 1500-2000 
Ft a jegy ára. Elhelyezkedésben a város kö-
zepén található, és könnyen, több oldalról is 
megközelíthető. 
Hankó Vanda a kezdetektől a szórakozóhely 
programszervezője, már több mint 5 éve, 
és ezentúl minden olyan kérdéssel foglal-
kozik, ami strukturálisan hozzátartozik ah-
hoz, hogy ez a hely működőképes legyen. 

Minden pénteken és szombaton élőzene 
játszik a szórakozóhelyen, és attól függően, 
hogy ki lép fel, változik a látogatók összeté-
tele is. Vendégeik lehetnek középiskolásoktól 
50+-ig, de többségében a 30 év körülieket 
sikerül a legjobban megfognia a szórakozó-
helynek. Sajnos nehéz az egyetemistákat 
célirányosan megszólítani, de szeretnék, 
ha több egyetemista látogatna el hozzájuk. 
A hely erőssége egyértelműen a sokszínű-
ség, mivel akkor is lehet őket választani, ha 
csendes, baráti beszélgetős estet terveztek 
egy romkocsmában, és akkor is, ha bármi-
kor meggondolnátok magatokat és koncertre 
vagy éjszakai DJ hallgatására vágynátok, 8 
lépcsőfokkal lejjebb megtehetitek azt. Nyáron 
a Szinvapatak felett átívelő terasz várja az 
érdeklődőket, illetve konyhájuk is van, ahol 
minden hétvégén olasz típusú pizzákat kós-
tolhattok meg.

helynekem

miskolci szórakozóhelyek fiataloknak
Helynekem. Egy hely Neked. Az alábbi cikkben a Helynekem szórakozóhelyet fogjuk bemu-
tatni nektek. A cikk megírásában Hankó Vanda volt a segítségünkre.

Fotó: Kiss Viktor MEGAZIN
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Hankó Vanda a Mis-
kolci Egyetem hallga-
tója volt, és nagyon 
szeretett itt tanulni, 
így számára nem 
volt kérdéses, hogy 
a Helynekem kigon-
dolásakor Miskolcot 
válasszák megte-
remtése helyszínéül. 
Számos kapcsolat 
lelhető fel a klub és 
az egyetemünk kö-
zött. Több dolgozójuk 
is a Miskolci Egyetem 
hallgatója. Pár hete 
rendeztek egy slam 
poetry versenyt a Szociológiai Tanszékkel, 
mely egy közös szervezésű, jól sikerült este 
lett, ahol a tanszék kollégái részt vettek a 
zsűriben, illetve pénzjutalmat is felajánlottak 
az aznap esti legjobb slammernek. Koráb-
ban a Bölcsésztudományi Tanszék vezető 

oktatója operaklubbot vezetett fél éven ke-
resztül a Helynekemben. A Szarvasűzőknek 
minden évben kiemelt támogatói, valamint 
gyakran segítenek a gimnáziumi diákoknak, 
és egy színjátszó csoportnak is.
A Helynekem büszke arra, hogy a vezető he-

adliner zenekarok ma már szinte hazajár-
nak erre a szórakozóhelyre, olyan együt-
tesek is fellépnek a színpadukon, melyekre 
nem jellemző a kisebb koncertek adása (a 
koncerttér 400, a hely pedig 700 fő befoga-
dására képes). Olyan nagy nevek fordulnak 
meg náluk, mint a Tankcsapba, Punnany 
Massif, Kistehén zenekar, Wellhello, Quim-
by, Budapest Bár, Road, Bohemian Be-
tyars. Évente körülbelül 100 koncert zajlik a 
szórakozóhely színpadán. Általános nyitva 
tartása: kedd-csütörtök 13:00-0:00, pén-
tek-szombat 13:00-04:00.
Szolgáltatásban bárki, aki ad egy esélyt a 
Helynekemnek és besétál a Széchenyi ut-
cai nagykapun (Széchenyi u. 30.), megta-
lálhatja azt, ami az ő igényét aznap este ki-
elégíti. Mi bátran ajánljuk, hogy benézzetek 
ebbe a jó hangulatú szórakozóhelyre.
 

Siroki Andrea

Fotók: Stumphauzer Laura, internetMEGAZIN
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A Szurkolók az állatkínzás ellen és a Miskolci 
Állatsegítő Alapítvány (MÁSA) közösen ren-
dezte meg az első Miskolci Állati Napot április 
4-én. Az eseménynek a Rockwell Klub előtti 
terület adott helyet. Sok gazdi érkezett kis 
vagy éppen nagy kedvencével. A kutyák kü-
lönösen élvezték a jó időt, és hogy vígan fut-
koshattak a füves területen. A legkülönfélébb 
kutyafajtákat láthattuk a rendezvényen: angol 
bulldog, francia bulldog, bullmasztiff, agár, 
husky, kaukázusi medveölő, németjuhász, 
csivava és keverék kutyusok is érkeztek.
A Miskolci Állatsegítő Alapítvány Kelet-Ma-
gyarország egyik legnagyobb menhelyét 
üzemelteti már 20 éve. Évente több mint 600 
kutya és 150 macska kerül be hozzájuk. Több 
mint 11.000 cicának és kutyának találtak már 
otthont fennállásuk óta. Jelenlegi céljuk, hogy 
felújítsák legkisebb kennelsorukat, de szám-
talan egyéb tervük is van a jövőre nézve.
A szurkolók az állatkínzás ellen egy fiatalabb 
csapat. Mostani céljuk, hogy elérjék, hogy 
a Magyarországon elkövetett állatkínzásért 
komoly felelősségre vonást kapjanak az el-
követők.
Az Állati Nap első programja volt a kutyás 
bemutató. Apró Zsuzsanna fantasztikus 

előadással készült, melyet egy hallássérült 
kutyával mutatott be. A látogatók nagyon 
élvezték a produkciót. Ezután kutya-gazdi 
fotózás volt Váradi Nikivel. A kutyaszépség-
versenyre a helyszínen kellett nevezni a gaz-
diknak. A verseny két kategóriában valósult 
meg: kis- és nagytestű kutyák. A kistestű ku-
tyák kategória első helyezettje Kafi, a barna 
spániel lett, míg a nagytestű kategóriában 
egy fiatal bullmasztiff nyert. A tombolák vá-
sárlásával támogatni lehetett a Szurkolók 
az állatkínzás ellen csapatának célkitűzése-
it. Értékes nyereményeket sorsoltak ki több 
ezer forint értékben a támogatók felajánlásá-
val.
Az esemény alatt folyamatosan szólt a zene, 
volt vásár és büfé, sor került az adomány-

doboz ünnepélyes átadására is. Le-
hetőség volt ingyenes állapotfelmé-
rést kérni a gazdiknak kutyájukról Dr. 
Molnár Zsuzsannától. A Wash&Vau is 
képviselte magát a rendezvényen. Ők 
egy önkiszolgáló kutyamosót üzemel-
tetnek. Céljuk, hogy a fürdetést a ku-
tyus és gazdája számára egyszerűbbé 
és könnyebbé tegyék. A Miskolci Ál-
latsegítő Alapítvány bízik benne, hogy 
hagyománnyá válik ez a kedves ren-
dezvény, és hogy ezek után minden 
évben megrendezésre kerül majd ez a 
családias hangulatú esemény.

Siroki Andrea

Fotók: Szurkolók az állatkínzás ellen

állati nap
Megrendezésre került az első Miskolci Állati Nap. Számos program várta a látogatókat: 
kutyabemutató, tombola, kutyaszépségverseny és még sok más. Az eseményen idősek és 
fiatalok egyaránt megjelentek.
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Fotók: Sipos Zsolt

Cseh Tamás 1943. január 22-én született 
Budapesten. Az elemit a Fejér megyei 
Tordason fejezte be. Már gyermekkorá-
ban vonzotta a zene, ekkor saját költemé-
nyeket is énekelt. Tanulmányait a József 
Attila Gimnáziumban folytatta, mely ma 
a Szent Imre Gimnázium nevet viseli.  A 
Budapesti Tanítóképző Főiskolára, majd 
az egri Tanárképző Főiskolára járt (ma: 
Eszterházy Károly Egyetem).
1970-ben találkozott Bereményi Géza 
dalszövegíróval. Első daluk, mely a nyil-
vánosságra került, a Még kér a nép című 
filmben hallgatható meg, mely filmet Jan-
csó Miklós rendezte. Cseh Tamás első nyilvá-
nos fellépésére 1972 nyarán került sor a Hu-
szonötödik Színházban.
1975-ben ismerkedett meg Másik János ze-
neszerzővel, s közösen elkészítették a Levél 
a nővéremnek című lemezt. 1978-ban két le-
mezt is kiadtak Antoine és Desiré, valamint 
a Fehér Babák takarodója címmel, továbbá  
1979-ben megjelent Frontátvonulás névre 
hallgató lemeze.
1993. március 15-én megkapta a Liszt Fe-
renc-díjat, mely a magyar állam által adomá-
nyozható legmagasabb zenei kitüntetés. A 

Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikereszt-
jével is kitüntették. 2004-es évben jelent meg 
Ady lemeze, melyben a költő verseit énekelte 
fel Novák János zenéjére. 2006 júniusában 
adta utolsó koncertjét az Országos Széchenyi 
Könyvtár dísztermében. Nyár végén tüdőrákot 
diagnosztizáltak nála, állapota folyamatosan 
romlott. 2009. augusztus 7-én hunyt el Buda-
pesten.
Egyetemünk könyvtára minden évben szokott 
megemlékezést tartani a költészet napján, 
s mivel intézményünknek van Cseh Tamás 
Klubja, így a nemzedék kultikus alakjáról is 
megemlékeztünk.
Cseh Tamás emlékét a miskolci születésű 
Szász Péter gitárkoncertje idézte meg, aki 
2011 óta játssza a Kossuth-díjas énekes da-
lait. Elhangzott számos dal, köztük a Rajtam 
maradt télikabát, József Attila, A 74-es év, 
Fehér babák, Gyerekkorom, Az ócska cipő, 
Eszembe jutottál. Szász Péter egyébként már 
általánosban zenét tanult, 13 évesen kezdett 
gitározni. A Lévay József Református Gimná-
ziumban érettségizett. Számos zenekarban 
játszott, különböző stílusokkal, formációkkal 
ismerkedett meg a pályája során. Eredeti 
szakmáját tekintve közigazgatásban dolgozott 
rendőrként 11 évig, jelenleg pénzügyi terüle-
ten tevékenykedik.

Tóth Sándor

cseh tamásra emlékeztünk a költészet napján

Január 22-én lett volna hetvenöt éves Cseh Tamás énekes, zeneszerző, egy nemzedék 
kultikus alakja, egy korszaknak és hangulatának legendás tolmácsolója. Alkotótársával, Be-
reményi Gézával a magyar dalköltészet és előadó-művészet kiemelkedő párosa.
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A Műszaki Anyagtudományi Kar oktatói MAK-
szimalisták. Nagy hangsúlyt fektetnek leen-
dő diákjaik beiskoláztatására. Ennek egyik 
fontos eleme a 2015-től indult duális képzés 
népszerűsítése. A C1 épületbe érkező kö-
zépiskolásokat tanárok és duális képzésben 
résztvevő diákok várták. 9-11:00 óra között 
a helyszínen megjelent 16 partnervállalat 
mutatta be részletes programját és mun-
kásságát. 11-12:30 között Dr. Mende Tamás 
egyetemi docens ismertette a duális képzés 
múltját, jelenét és jövőjét. Az anyagmérnöki 
kar az országban egyedülálló módon már 
több mint 50 partnervállalattal rendelkezik és 
hallgatóinak közel 40%-a duális képzésben 
vesz részt. A duális képzés előnye nemcsak 
az, hogy szakmai tapasztalatot is ad a dip-
loma mellé, hanem emellett a soft skilleket 
(egyéni és csapatmunka, döntés és fele-
lősségvállalás, problémamegoldás, időgaz-
dálkodás, prezentáció, vezetői ambíciók) is 
jelentősen fejleszti.  A duális képzés ismerte-
tése után az anyagtudományi kar választható 
specializációi - Járműipari öntészet, Hőkeze-
lés és képlékenyalakítás, Fémtechnológia, 
Polimer és vegyipari technológia, Metallurgia 
és Képlékenyalakítás, Hőenergia és szilikát-
technológia - is bemutatkoztak. A napot inter-
aktív laborbemutatók zárták.
Ezután Németh Katával, másodéves duális 
képzésben résztvevő hallgatóval beszélget-
tünk eddigi tapasztalatairól.
Kata, te melyik vállalatnál vagy duális hall-
gató?
Busch-Hungária Kft.
Miben tér el a szorgalmi időszakod a többi 
hallgatóétól?
2 héttel rövidebb a szorgalmi időszak, így a 
vizsgaidőszak kicsit nehezebb. Ugye, nekünk 
ebben az időben dolgozni is kell.
Nehéz összeegyeztetni a tanulást a mun-
kával?

Nem. Megtanulunk az időnkkel gazdálkod-
ni. Összességében 6-6 hónapot vagyunk az 
egyetemen és a partnervállalatnál is. Viszont 
van 20 nap szabadságunk, amivel mi rendel-
kezünk.
Mivel foglalkozol most a Bosch-Hungária 
Kft.-nél?
Besegítek a napi munkafolyamatok elvég-
zésébe, felügyelésébe és ellenőrzésébe. Az 
üzemi, technológiai munka mellett irodai pa-
pírmunkákat is rám bíznak. Szakdolgozatom-
mal kapcsolatos kísérleteket és kiértékelést 
is végzek.
Mit gondolsz, mivel nyújt többet a duális 
képzés, mint a hagyományos?
Könnyebb a szakosodás. Már első évtől dol-
gozunk, és végzésre 3,5 éves munkatapasz-
talatunk lesz, ami nagy előny az iparban. 
Eddigre átlátjuk a vállalatunk működését, így 
végzés után könnyebb a beilleszkedés. A vál-
lalat profiljához kapcsolódó technológiai eljá-
rásokról, szabványokról mélyebb ismereteket 
szerzünk. Persze a fizetés sem elhanyagol-
ható, amit egész éven kapunk.
Végzés után látsz rá esélyt, hogy tovább 
foglalkoztat a vállalatod?
A vállalatok tudatosan olyan duális férőhelye-
ket hirdetnek meg, ami a cégen belül jelen-
leg hiányszakmának számít. Így jó eséllyel 
végzés után meghosszabbítják a szerződé-
semet. 

Katona Gábor

mak – duális Workshop
A Műszaki Anyagtudományi Kar április 19-én duális workshopot szervezett, ahova megin-
vitálta a kar iránt érdeklődő végzős középiskolás hallgatókat. A workshop keretein belül 
bemutatkoztak a kar szakirányai, és a hallgatók testközelbe kerülhettek az anyagtudomá-
nyi kar partnervállalataival. 

Fotó: Kiss Viktor MEGAZIN
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vizsgaidőszaki tudnivalók
Lassan közeledik az újabb vizsgaidőszak és nem árt résen lenni az időpontokkal kapcso-
latban. A következőkben a 2017/18-as tanév II. félévének vizsgaidőszakához tartozó 
legfontosabb tudnivalókat összegezzük nektek.

Kezdjük is a legfontosabb határidőkkel, 
amikre oda kell figyelnünk a vizsgaidő-
szakban:
- Elővizsga: 2018. május 14-től má-
jus 19-ig tart, feltéve, hogy az adott tanszék 
megadta az elővizsgázás lehetőségét.
- Vizsgaidőszak: 2018. május 22-től 
2018. június 29-ig tart.
- Vizsgajelentkezés: A Neptun rend-
szeren keresztül 2018. május 7-én, 8 órától 
lehet.
- Aláíráspótlási időszak: A szorgal-
mi időszak végét követően az aláírások és a 
gyakorlati jegyek pótlására a vizsgaidőszak 
első két hetében (a vizsgaidőszakban össze-
sen tíz munkanapon 2018. június 4-ig) van 
lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság 
esetét is.
Kik tudnak sikeresen jelentkezni a vizs-
gákra?
- Akik az adott tárgyból rendelkez-
nek aláírással, és azt a Neptunban a tanszék 
erre a félévre be is írta.
- Akik a pénzügyi tartozásukat ren-
dezték.
Fontos, hogy a hallgatók fizetési kötelezett-
ségüknek akkor tesznek eleget, ha a gyűj-
tőszámlára történt utalás összegének be-
érkezése után a Neptun rendszerben a kiírt 

összeget ténylegesen teljesítik is.
A következő problémák merülhetnek fel, 
ha nem sikerül a vizsgára a jelentkezés és 
az a hibaüzenet jelenik meg, hogy „nem 
teljesült az előkövetelmény”:
- aláírás hiánya (keressétek meg az 
érintett tanszéket),
- tantárgyi előkövetelmények hiánya 
(az előkövetelményként megjelölt tárgyból 
nincs sikeres vizsga),
- „iv díj” nem került befizetésre (aján-
lott figyelni, mert az első két vizsga ugyan in-
gyenes, de az nem félévente, hanem a tárgy 
valamennyi félévében összesen számolan-
dó.
- „vizsgára feliratkozott, de nem je-
lent meg” címen van előírt tartozása. Aki az 
előző vizsgaidőszakban egy adott tárgyból 
bejelentkezett vizsgára, de nem jelent meg 
a vizsgán, a vizsganaphoz beírták a „Nem 
jelent meg” bejegyzést, annak szolgáltatás 
típust választva a tárgyból egy „Vizsgára 
feliratkozott, de nem jelent meg” jogcímen 
kell kiírnia és befizetni egy tételt. Amíg nem 
rendezi a mulasztási díjat, nem tud vizsgára 
jelentkezni.
- költségtérítés vagy egyéb díj meg 
nem fizetése.

A hallgató a vizsgaidőszak lezárása után 
tizennégy napos jogvesztő határidőn belül 
kifogással élhet a Neptun rendszerben sze-
replő értékelésre vonatkozó téves adattal 
szemben. A kifogás elbírálása során a vizs-
gáztató aláírásával hitelesített és az intézeti/
tanszéki adminisztrációban őrzött vizsgalap 
a Neptunban szereplő adatokkal szemben 
irányadó.

Az egyetem minden hallgatójának sikeres 
vizsgaidőszakot kívánunk!

Németh Niki
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Már a Díszaulában lévő megnyitón látványos 
anyagtudománnyal kapcsolatos teszteket 
mutattak be, ilyen volt például a bárányfelhő 
készítése. A központi megnyitót követően a 
Műszaki Földtudományi Karon dékáni megnyi-
tóra is sor került, a lányokat Dr. Szűcs Péter 
dékán úr köszöntötte. Érdekesség, hogy vol-
tak, akik már nem első alkalommal látogattak 
el egyetemünk Lányok Napja rendezvényére, 
ők ajándékkönyvet is kaptak.
A képzések elnevezése, tartalma nem biztos, 
hogy mindenki számára magától értetődik. Így 
azt a célt is szolgálja e rendezvénysorozat, 
hogy testközelből megmutassanak olyan dol-
gokat, amelyekkel a Műszaki Földtudományi 
Kar foglalkozik. A kar a környezeti elemekkel, 
a környezet védelmével, folyadékok feldolgo-
zásával foglalkozik. Az itt végzett hallgatók az 
áltagnál magasabb fizetéssel kezdhetik meg 
pályájukat, s ezt leszámítva olyan képzést kap-
nak, mely piacképes, tehát megfelelő álláshely 
biztosítható számukra itthon, Európában, és a 

világ egyéb részein.
A tanszékek, intézetek előadásokkal, bemu-
tatókkal kedveskedtek a rendezvényre ellá-
togatók számára. A Környezetgazdálkodási 
Intézet részéről Kolencsikné Tóth Andrea tar-
tott előadást azzal kapcsolatosan, hogy mi a 
tudomány, milyen a jó tudós. Kiss Anett okle-
veles geofizikus mérnök hölgy pedig a kőze-
tekről és a geofizikus szakma kihívásairól tar-
tott előadást. Hudák Éva hivatalvezető pedig 
a kar általános képzési felépítéséről beszélt, 
az alapszakokról, műszaki képzési területről, 
specializációkról.
Mindezek után bemutatkoztak a duális képzé-
sen részt vevő cégek, többek közt a Miskolci 
Vízmű Kft., a MOL Magyarország, ahol a di-
ákok többek közt megtudhatták, mi a duális 
képzés, hogyan zajlik le az oktatás vállalatra 
vonatkozó része, továbbá milyen összhang-
ban van az egyetemmel az okítás.
Összességében elmondható, hogy ez a ren-
dezvény, mint egy beiskolázási program, rend-

kívül jól működik. 
Felkelti a diákok 
figyelmét, hogy 
gyakorlati bemu-
tatókat látnak, 
ráadásul az ilyen 
eseményeken a 
cégek is képvi-
seltetik magukat, 
és így rálátásuk 
lesz a tanulóknak, 
hogy mik a végső 
kimenetelei a sza-
koknak, hol lesz 
igény a munká-
jukra.

Tóth Sándor

2018. április 26-án már hatodik alkalommal tartották meg a Lányok Napját a Miskolci Egye-
tem műszaki karai, melyre azon középiskolás lányokat várták, akik érdeklődést mutatnak a 
műszaki tudományok iránt. A Műszaki Földtudományi Kar, a Műszaki Anyagtudományi Kar és 
a Gépészmérnöki és Informatikai Kar érdekes kísérleteket mutatott be a látogatók számára.

lányok napja a miskolci egyetemen

Fotó: Mende-Tokár Mónika MEGAZIN
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Április 4-én az Egyetemi Könyvtár szervezésében 18 órától Dumaszínház részesei lehettek 
az egyetem polgárai. Az esemény közel 70 embert vonzott be, és előadás közben is érkez-
tek újabb és újabb nézők. A fellépők mintegy 1,5 órán keresztül szórakoztatták a közönséget 
poénjaikkal.

dumaszínház a könyvtárban

A Dumaszínház jel-
igéje - „A humort 
próbálta már? Majd 
mi kézbe vesszük” 
- Szabácsi Gergő 
t o lmácso lásában 
színpadra is került. 
A Dumaszínház tag-
jaként ezúttal nem 
csak fellépő volt, 
hanem mint műsor-
vezető lépett a po-
rondra és dobálta  
poénjait a közönség 
felé. Mi pedig az el- 
elsülő és visszatérő 
poénjait kacagással 
jutalmaztuk. A fellé-
pők legújabb generá-
cióját mindig hatha-
tós sztorikkal konferálta fel.
Elek Péter érkezett taps közepette a színpad-
ra. A gazdász hallgató fölvázolta a fő párkap-
csolati problémákat, mint például az együtt 
alvás, mint párkapcsolati harctér, ahol meg 
kell küzdeni a takaró birtoklásért a lelökések-
kel, horkolásokkal kísért estéken. Az esemény 
utáni tabletta továbbfejlesztett változatát, az 
esemény helyetti tablettát ajánlotta a nézők 
figyelmébe. Ez a gondolat nagy sikert aratott. 
Őt Musimbe David Dennis egészen vidám, és 
mimikájával, hangjával kiválóan játszó előadó 
követte. Párkapcsolati problémák továbbra is 
beleszövődtek a poénfelhőbe. Kiderült, hogy 
ha egy korán kelő és egy éjjeli bagoly él kap-
csolatban, a reggelek mindig nehezen, egy-
két káromkodást lenyelve indulnak. Ha a ba-
rátnőd pedig paleo-bio étrenden él, az éjszaka 
közepén ébredve gyakran találhatod üresnek 
a hűtőt. Vagyis hát nem üres, csak nincs ben-
ne semmi ehető, úgyhogy érdemes néhány 

kolbászt bespájzolni az ágy alá. A migráns po-
énok sem maradhattak el. A közönség egy új 
szakma fő szabályaival, a budapesti csöves 
parkoltatással is megismerkedhetett.
A női humoristák is egyre gyakoribb jelen-
ségek, így nem volt meglepő, hogy ezen az 
estén Ács Fruzsina képviselte a női nemet. A 
tinderes vakrandik tapasztalatából humorral 
átkötött, egész csokorra való történetet kap-
tunk. Mivel ő pszichológusnak tanult, talán 
nem is véletlen, hogy foglalkoztatták a korsze-
rű randevúszokások.
„Lányok! Az ideális férfi süket és jelbeszéddel 
kommunikál. Így ha elmész vele vásárolni és 
a csomagokat a kezébe adod, biztosan nem 
fog félbeszakítani, siettetni és visszabeszélni.”
Köszönjük az Egyetemi Könyvtárnak a kiváló 
szervezést és a sok-sok nevetést. Reméljük, 
a jövőben ez a kezdeményezés folytatódik, és 
többször viszontláthatjuk a Dumaszínházat.

Katona Gábor
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Az Informatika Intézetben számos 
IT cég képviseltette magát, többek 
között az Evosoft Hungary Kft., Ba-
labit, DACHS, ShiwaForce.com és 
a Capgemini. Az előadások során a 
hallgatók megtudhatták, hogy milyen 
általános tevékenységet végez egy 
informatikai vállalat, mik az elvárásai 
a munkáltatónak.
Az Evosoft Hungary Kft., mely az evo-
soft GmbH leányvállalataként a Sie-
mens világvállalat része, a két évvel 
ezelőtt alapított MindSphere „cloud 
alapú” projektjét mutatta be. A vállalat 
Magyarország vezető szoftverháza, mely Bu-
dapesten, Miskolcon és Szegeden várja az in-
formatikusokat. A vállalat egyik projektje közé 
tartozik a TIA Portallal kapcsolatos fejlesztés, 
melynek során a világ egyik legnagyobb .Net-
es applikációja új funkciókkal bővült.
A francia Capgemini informatikai tanácsadás-
ra specializálódott cég Magyarországon 1997 
óta van jelen. Egyik projektjük például a szám-
lázási rendszerekkel kapcsolatos, a Magyar 
Telekomnak és Telenornak szállították ezen 

rendszereket. Budapesten, Debrecenben és 
Székesfehérváron várják az informatikusokat.
A DACHS egy svájci orientáltságú cég bázeli 
székhellyel, de van budapesti és miskolci ki-
rendeltsége (Miskolci Egyetem E-7 épület, 7. 
emelet) is. A vállalat dokumentumkezelő rend-
szerekkel foglalkozik. C#-ban, DotNet-ben és 
Java-ban fejlesztenek a cég informatikusai.  
A BalaBit Kft. egy budapesti szoftverfejlesztő 
cég, melynek fókuszában a biztonsági rend-
szerek fejlesztése áll. A technológia, amit 
alkalmaznak, az a C, Java, Python progra-
mozási nyelvek. A tesztelői pozíciókon át a 
programtervező informatikusig bezárólag min-
denkit szeretettel várnak.
A ShiwaForce.com egy budapesti pénzügyi te-
rületen mozgó szoftverfejlesztő cég (Java, C# 
orientáltságú vállalat), mely tervezi, hogy mis-
kolci telephelyt is nyit. Újdonságot is tartogatna 
a miskolci kirendeltség, hisz front-end fejlesz-
tés (felhasználói felület kialakítása) is lenne az 
új kirendeltségen.
A szakmai nap szakestéllyel ért véget, melyen 
különleges korsók kerültek kiosztásra, amik 
két színűek, egy fekete és egy fehér, ezzel 
jelezve a rossz és a jó oldalt. Emellett pedig 
ajándékkal is kedveskedtek a szakestélyen 
résztvevők számára.

Tóth Sándor

XXiii. tavaszi informatikus szakmai nap
Idén is megrendezésre került egyetemünkön az elsődlegesen informatikusoknak szóló 
előadássorozat, mely most workshop jellegű is volt egyben. A szakmai napnak minden 
évben van egy témája, ami köré szerveződnek az események, a választás most a Star 
Warsra esett.

Fotók: Evosoft Hungary Kft. MEGAZIN
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Legelőször a fákra aggatott díszítésen 
akadt meg a szemem. Színes három-
szögek hirdették, hogy itt ma Könyv-
tári Piknik van. Bár kissé szeles volt 
az idő, mégis forgóban játszottak a 
pinpong-asztalnál. A színpad mellett 
és a füves területen 2 függőágy is fel 
volt állítva, amikben mindig ringatózott 
valaki. Két asztalnál nagy, fatáblás 
sakkfigurák lépdeltek rendületlenül a 
győzelem felé. A levegőben dartsnyi-
lak röpködtek. Kellemesen berende-
zett asztalokon zsíroskenyér és szörp 
várta az érdeklődőket. 
A vállalkozó szellemű diákok értékes könyv-
tári utalványokért kvíztesztet tölthettek ki. Az 
igényesen összeállított zenei válogatás kel-
lemes hangulatot teremtett a könyvtár előtt. 
Mintha egy külön kis kreatív, szórakoztató 
burok jött volna létre a könyvtár körül. 
A sátor mellett egy színpad is helyet kapott, 
melyet időről időre fellépők töltöttek meg. 
Szász Péter gitárral az oldalán Somló Tamás 
dalait játszotta. A BBZI növendékei csellós 
minikoncertet adtak. Pecsmány Péter és 
Földi Szabolcs populáris dalokat énekeltek. 
Érdekes volt hallani, ahogy külföldi diákok is 
pingpongozás közben magyar dalok refrénjeit 
próbálják énekelni és közben táncra perdül-
nek. 

Korányi Mariann délelőtt az egészségtudatos 
életmód szellemében jógaórát tartott a park-
ban, míg Barta Emil a grundvívás rejtelmeibe 
vezette be az érdeklődő közönséget.
Táncprodukciók is szórakoztatták az érdeklő-
dőket. A Tuti Titi Team bemutatóját követően 
flashmob jellegű táncszelfit készített, amely-
be bevonta a közönséget is. A Dolce Dance 
Táncstúdió növendékei pedig egy tüzes salsa 
táncösszeállítás keretében koptatták cipellői-
ket és a táncparkettet. 
A piknik ideje alatt a bűnbocsánat órái vár-
ták a késedelmi díjjal rendelkező könyvek 
tulajdonosait. Elengedhetetlen kelléke volt a 
rendezvénynek a Könyv Turi, ahol Shakes-
peare-drámák mellett verseskötetek, szóra-
koztató irodalom, nyelvkönyvek és miskolci 

legendákat leíró kötetek is új gazdára 
találtak.
A Könyvtári Piknik a tehetséges di-
ákok és oktatók széleskörű palettá-
jával megszínesítette az egyetemi 
hallgatók szürkének induló csütörtöki 
napját. A sportolni és kikapcsolódni, 
vagy csak két óra közt szusszanni 
vágyó diákok kellemes perceket tölt-
hettek el együtt a könyvtár előterében. 
Köszönet az élményekért a könyvtár 
dolgozóinak. Reméljük, jövőre is talál-
kozunk.

Katona Gábor

Csütörtökön éppen a főépület felé sétáltam. A könyvtárhoz érve arra lettem figyelmes, hogy 
valaki éppen énekel. Kellemes volt a hangulat. Gondoltam, pár percig maradok. Végül 3 
órát töltöttem ott. Lássuk, mi bírt maradásra.

idén is volt könyvtári piknik

Fotók: Sipos Zsolt
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A több mint 3 órás előadás első részeként az 
agilitással foglalkoztunk. Az előadás végig in-
teraktív volt és csapatmunkára sarkallt. 
A problémáknak gyakran csak a felszínét 
kapargatjuk. Így van ez az üzleti életben is, 
ahol gyakran csak tüneti kezelések történnek. 
Fontos, hogy eljussunk a probléma gyökéro-
káig. Erre ad lehetőséget az 5 Why? (5 miért) 
módszer. Maga a kivitelezés pofon egyszerű, 
ugyanis, ha egy csapat összedugja a fejét 
és egy problémára igyekszik választ találni, 
akkor a Miért? kérdések ismételgetésével 
könnyedén eljuthatunk a gyökérokig. Ezzel 
a módszerrel rengeteg időt és energiát spó-
rolhatunk meg, és akár a magánéletben is 
érdemes használni. A Gábor által felhozott 
példa szépen szemlélteti ezen módszer sike-
rességét:
Washington D.C.-ben az egyik emlékmű épü-
letfala repedezni és omlani kezdett. Megol-
dás: újítsuk fel az épületet. 1. Miért romlott 
meg az épület állapota? – Mert elszíneződtek 

a falak és a kötőanyag kioldódott. Megoldás: 
használjunk erősebb tisztító vegyszereket. 
2. Miért szükséges erős vegyszer? – Azért, 
mert a sok madárürüléktől elszíneződtek a 
falak. Megoldás: vegyünk madárriasztót. 3. 
Miért van ennyire sok madár a környéken? 
– Azért, mert nagyon elszaporodtak a pó-
kok. Megoldás: vegyünk rovarirtót. 4. Miért 
szaporodtak el a pókok? – Mert rengeteg a 
környéken a szúnyog és a repülő bogár. Meg-
oldás: vegyünk szúnyogriasztót. 4. Miért van 
ennyi bogár és szúnyog? – Mert éjszaka túl 
erős fénnyel világítják meg az épületet. Vég-
ső megoldás: Állítsunk a reflektor fényerején.
A Shiwaforce szoftverfejlesztéssel foglalko-
zik, így a szoftverfejlesztésen keresztül mu-
tatta be az előadó az agilitást. Az agilis szoft-
verfejlesztés 12 alapelvét az Agile Manifesto 
tartalmazza, ami az interneten díjmentesen 
elérhető.
Kiemelve néhány gondolatot, az agilis szoft-
verfejlesztés értékesebbnek tartja: 1. Az 
egyént és a személyes kommunikációt, mint 
a módszertanokat és az eszközöket. 2. A mű-
ködő szoftvert, mint az átfogó dokumentáci-
ót. 3. A megrendelővel való együttműködést, 
mint a szerződéshez való ragaszkodást. 4. A 
változás iránti készséget, mint a tervek szol-
gai követését.
A webfejlesztés területe nagyobb rugalmas-
ságot kíván, ezért itt a húzóelvű kanban 
(fogyási szintet jelző kártya) helyett inkább 
Scrum rendszert alkalmaznak. 
Vegyük sorra, mik a Scrum rendszer előnyei: 
1. Növeli a produktivitást, 2. Folyamatos fej-
lesztést biztosít, 3. Kezeli a káoszt, 4. Lehető-
séget biztosít gyors váltásra, 5. A piacra kerü-
lési időt csökkenti, 6. Szállítható terméket hoz 

startup fejlesztés – agilitás,
scrum és lean startup

        Az INPUT program szervezésében 3+1 képzés keretein belül április 26-án ismét bete-
kintést nyerhettünk a Startupok világába. Ezúttal Mádi Gábor, a Shiwaforce szakembere 
Agilitás, Scrum, Lean Startup témakörökben tartott részletes előadást, melynek színhelyéül 
a GRABOVSKY coworking centrum szolgált.

Fotó: internet MEGAZIN
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létre 1-4 hetente.
A Scrum rendszer empiri-
kus folyamat, melyben a 
részletes tervek és meg-
határozott folyamatok he-
lyét a rendszeres adaptív 
felülvizsgálat és az átdol-
gozható ciklusok veszik 
át. Önszerveződés jel-
lemző rá. A csapat maga 
szervezi meg és irányítja 
a saját munkáját. Maga a 
folyamat 2-12 hetes ciklu-
sokat, sprinteket alkot. A 
terméket, amit most szim-
bolizálhat egy kocka, apró működőképes és 
eladható egybeépíthető részegységekre bont. 
Egy-egy kéthetes sprint alkalmával a csapat 
egy ilyen részegységet fejleszt ki. 
Nézzük meg, milyen szerepek vannak egy 
Scrum folyamatban. Product Owner maga a 
megrendelő, vagy a megrendelő képviselője, 
Scrum Master a folyamatok felügyelője, aki a 
szabályok betartásáért felel, és természete-
sen van maga a fejlesztő csapat. 
Sprintek felépítése: Sprint Planning (sprint 
tevezés), Daily Standup (napi megbeszélés, 
előrehaladás, nyomonkövetés), Estimation 
meetig (következő sprint megismerése, rész-
feladatok kijelölése), Midpoint meeting (befu-
tást akadályozó tényezők feltárása, csapat-

építő), Demo (teljesült funkciók bemutatása), 
Retrospective (visszatekintés, következteté-
sek levonása).
A Startup olyan vállalkozás, amelynek célja új 
termék vagy szolgáltatás létrehozása szélső-
ségesen bizonytalan feltételek mellett.  Lean 
Startup alapelvei: 1. Innovatív vállalkozók 
mindenhol vannak, 2. A vállalkozás a me-
nedzsment egy fajtája, 3. Igazolt tapasztalat, 
4. Alkotás – mérés – tapasztalás, 5. Innováci-
ós elszámolás. Jelmondat: Bukj el hétszer, és 
állj fel nyolcadszorra is. 
Startupfejlesztésnél az egyik sarkalatos pont 
a visszacsatolás idejének minimalizálása. 
A visszacsatolási hurok elemei a hipotézis, 
alkotás, termék, mérés, adatok, tanulság vé-
get nem érő ismétlődő láncolata. Lean Start-
up módszertana alapján a stratégiát alkotó 
hipotézisek bizonyítása mentén való mun-
kaszervezés kulcsfontosságú. Így ismert té-
nyek alapján, a nem bizonyított hipotézisek 
empirikusan mérendőek és beépítendőek az 
adatok a visszacsatolási hurokba. Kezdetben 
a minimálisan működő termékre (MVP) kell 
fektetni a hangsúlyt. Ha ez megvan és vali-
dált a kereslet, akkor ellátható a termék egyéb 
funkciókkal. 
Végül néhány esettanulmányt hallgattunk 
végig az AirBnB (couchsurfing jellegű bér-
szobák), Pebble (okos óra), Spotify (music  
s treaming szolgáltató), Twitter (közösségi 
háló) induló startupok sikeréről.

Katona Gábor
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te is lehetsz tartalékos!
interjÚ szombati emesével

Fotó: Sivák Koppány

Vajon miért választotta jelenlegi hivatását? Milyen elhatározással szeret-

ne a Honvédség „beszivárogni” a középiskolások, egyetemisták életébe, va-

jon mennyire sikeres ez a projekt? Illetve mi jelenti a legnagyobb kihívást nőként 

a katonai hivatásban? Ezekre a kérdésekre válaszolt Szombati Emese alezredes.

Mikor fogant meg Önben a gondolat, hogy 
katona szeretne lenni?
Középiskolai tanulmányaim után gondolkod-
tam el azon, hogy milyen szakmát kellene 
választanom. Nagyon tanácstalan voltam, 
édesanyám javaslatára – aki ekkor már közal-
kalmazottként dolgozott – kötöttem egy tanul-
mányi szerződést a Magyar Honvédséggel, 
és így kezdtem el Győrben a Széchenyi Ist-
ván Műszaki Főiskolán közlekedésmérnök-lo-
gisztika szakirányon tanulmányaimat. Ennek 
elvégzése után jöttek a kiképzések, és azok 
befejeztével, jeles diplomával a kezemben 
főhadnaggyá avattak, mint katonatisztet. A 
főiskola után kezdtem el dolgozni aktívan a 
Magyar Honvédségnél, majd több beosztá-
son keresztül, 2007-ben találkoztam a kato-
nai toborzással. Kezdetben irodavezetőként, 
őrnagyi rendfokozatban, ma jd 10 év után 
alezredesi rendfokozatban a területvédelmi 
tartalékos rendszer építésében folytathattam 
a szolgálatomat.
Mi pontosan ennek a rendszernek a 

megnevezése, és mivel foglalkoznak?
Beosztásomból adódóan toborzok, de egé-
szen pontosan Borsod megyében az önkén-
tes területi tartalékos rendszerrel, valamint a 
tartalékos katonák kiképzésével foglalkozom 
többek között. A mai fiatalok nem nagyon is-
merik a Magyar Honvédség felépítését, rend-
szerét, feladatát. Így a honvédelmi nevelés 
keretén belül nemcsak középiskolákban, ha-
nem most már a Miskolci Egyetemen belül is, 
intézményesített keretek között, honvédelmi 
ismeretek elméleti és gyakorlati tárgyakat ok-
tatunk. A területvédelmi tartalékos rendszerrel 
az a célunk, hogy szükség esetén helyben 
rendelkezésre álljon egy kiképzett, felkészí-
tett, alkalmazható katonai erő, hogy ne legyen 
olyan település Magyarországon, így Borsod-
ban sem, amely nem rendelkezik tartalékos 
katonával például egy esetleges katasztrófa-
védelmi helyzetben.
Beszéljünk kicsit a középiskolákban vég-
zett tevékenységeikről!
Mindenhol jelen vagyunk, hiszen pályaorien-
tációs órákat tartunk a középiskolákban, illet-
ve most már beindul egy úgynevezett junior 
kadét program is. Ennek a programnak a ke-
retében szakköri foglalkozásokon gyakorlati 
és elméleti ismereteket biztosítunk a diákok-
nak. Ez lehet egészségügyi, térképészeti-tá-
jékozódási ismeretek, alaki foglalkozás is. 
Fizikai-sport tevékenységeket is szervezünk 
nekik, ezeken keresztül próbáljuk bemutatni a 
hivatást, illetve felhívni a figyelmet a katonai 
pálya választásának lehetőségére. Kifejezett 
célunk emellett a nevelő hatás, ami alatt a ha-
zafias viselkedést is értjük.
Milyen szerepük van a Miskolci Egyetem 
életében?
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Az egyetemen nyilván az a szerepünk, hogy 
a honvédelmi ismeret minél szélesebb körben 
eljusson az egyetemistákhoz is, és mindenki 
tudja azt, hogy mivel foglalkozik a Magyar Hon-
védség, milyen kötelezettségei lehetnek adott 
esetben egy állampolgárnak. Emellett célunk 
még, hogy az egyetemisták is csatlakozzanak 
az önkéntes területvédelmi tartalékos rend-
szerhez. Ez azt jelenti, hogy egész évben ta-
nul, vizsgázik az illető, de egy évben egyszer, 
a nyári hónapokban teljesíti a tartalékos kikép-
zési feladatait, amikor az összes egyetemista 
és főiskolás a vizsgaidőszakon kívül nyári kö-
telékbe összevonva hajtja végre az időszakos 
és időarányos kiképzését. A szerződéskötés 
harmadik hónapja után már szerződéskötési 
díjat adunk nekik, illetve egész évben rendel-
kezési állási díjra jogosultak, akik vállalják a 
tanulás melletti szolgálatot. Az előbbi bruttó 
32.333 forint egyszeri összeget jelent, az utób-
bi bruttó 138.000 forint minden szerződésben 
vállalt év után. Ami még fontos, hogy amikor 
behívjuk nyáron tartalékos felkészítésre a hall-
gatót, akkor részére a beosztásának és a rend-
fokozatának megfelelően illetmény jár. Így nem 
szükséges más kiegészítő munka után néznie, 
hiszen van egy élő szerződése, amellyel pénzt 
is kereshet. Ösztöndíjszerződés kötés esetén 
pedig félévente a tanulmányi eredménytől füg-
getlen juttatásra jogosultak az ösztöndíjas tar-
talékosok.
A nyári felkészítés pontosan mennyi időt 
vesz igénybe?
Az önkéntes területvédelmi tartalékos 

felkészítés egy évben összesen 20 napot vesz 
igénybe. Ez civil munkavállalók esetében ne-
gyedévente 5 napra tömörítünk, az egyetemi 
hallgatók vonatkozásában ez egyben letölt-
hető. Például július hónapban bejönnek négy 
hétre az adott bázisra. Amikor pedig a tarta-
lékosokat feladatra hívjuk, úgymond beaktivi-
záljuk, a szerződésében foglalt beosztásnak 
és rendfokozatnak megfelelő illetményen kívül 
jár nekik az utazási költségtérítés, ruházati és 
élelmezési ellátás, illetve szállást is biztosítunk 
részükre. A kiképzés négy hete alatt csak a 
hétköznapokat kell a vállalt kötelezettségeik el-
látásával tölteniük, hétvégére hazautazhatnak 
családjaikhoz.
Mennyire sikeres a toborzás a hallgatók 
körében, illetve szelektálnak-e a hallgatók 
közül?
Nem csak a hallgatók között szelektálunk, min-
den tartalékosnak úgynevezett kettes típusú 
munka egészségügyi orvosi alkalmassági, illet-
ve egy pszichológiai vizsgálaton kell átesnie a 
jelentkezést követően. Ha ezeken a vizsgála-
tokon megfelel, akkor a hallgatóval szerződést 
kötünk, ami után mérethelyes katonai egyenru-
hát kap, és megtervezzük a felkészítését és a 
kiképzését. A toborzás sikerességét tekintve a 
tavalyi évben elmondhatom, hogy 54 hallgató 
választotta a honvédelmi ismeretek tárgyat, 
amit mindannyian eredményesen abszolváltak. 
Ebben a félévben fut a gyakorlati tárgyunk is, 
amelyet 8 tanuló hallgat és az ösztöndíjszerző-
dést közülük 7-en pályázták meg eredménye-
sen. Nyilván ez egy kezdetleges létszám min-
den tekintetben.
Mi a legnehezebb nőként ebben a szakmában?
Elsősorban úgy gondolom, ez nem szakma, 
hanem életvitelszerű hivatás. A legnehezebb 
szerintem a fizikai megmérettetés. Természete-
sen a hölgyek fizikai adottságai nem egyeznek 
meg a férfiakéval. De az előírt fizikai követel-
ményeket katonanőként nekem is teljesítenem 
kell, amelyben a 3200 méter futás, a felülések, 
fekvőtámaszok, a menetgyakorlatok teljesíté-
se, a málhazsák és a fegyver súlya nem hét-
köznapi fizikai megterhelést jelentenek. Mégis 
a megfelelő felkészüléssel és kitartással nem 
lehetetlen küldetés.

Apagyi Beáta
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Mi az önkéntesség? 
Egy olyan közösségi vagy egyszemélyes te-
vékenység, amelyet alkalmanként vagy rend-
szeresen teljesíthet valaki, akár külföldön 
vagy belföldön. Az önkéntes tevékenység 
nem jár anyagi haszonnal, csak tapaszta-
latszerzéssel és kapcsolatok gyűjtésével.  A 
személy, aki önkéntességi munkára hajtja fe-
jét belföldön, az elsősorban a környezetében 
segít. Ez folyhat civil, non-profit, illetve állami 
szervezeteken keresztül. 

Miért jó önkénteskedni? 
Az első és legfontosabb ok az, hogy ha az 
ember segít másokon, akkor attól természe-
tesen jobban érzi magát. A második ok lehet 
az is, hogy jól mutat az önéletrajzban, mivel 
egyedivé teszi azt.
A különböző helyeken elvégzett önkéntesség 
nemcsak az önkéntes személy számára ked-
vező, de a környezetére is. Segít a társadalmi 
beilleszkedésben, illetve különböző kapcsola-
tok kitermelésében, fejleszti a személy külön-
böző készségeit. Ezen kívül még előny az is, 
hogy felelősségre nevel, megérteti a személy-
lyel a munka értékét és önzetlenségre tanít.

Hol lehet önkéntes munkát vállalni? 

Az ország bármely pontján akadnak vállalko-
zások, szervezetek, akik tárt karokkal várják 
az érdeklődőket. A legfontosabb, hogy olyan 
területet kell választanod, ami tényleg érde-
kel. Önkéntes munkát lehet vállalni ételosz-
tóknál, menhelyeken, állatkertekben, környe-
zetvédelemben, egészségügyben és politikai 
kampányokban is.

Miskolcon hol lehet önkéntes munkát vál-
lalni? 
Érdeklődési területtől függően Miskolcon is 
rengeteg választási lehetősége van az ön-
kéntes munkára vágyóknak. Ezek közé tarto-
zik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat is, ami 
lehetőséget nyújt az idősek otthonában, ápo-

lási otthonban, hajléktalanok át-
meneti otthonában és játszóté-
ren is önkéntes munkát vállalni. 
A Magyar Vöröskereszt a másik 
leghíresebb szervezet Magyar-
országon, ami véradásszerve-
zéstől kezdve a menekültügyi 
tevékenységekig nyújt lehető-
ségeket. Említést kell tennünk 
a Szikra Alapítványról, illetve a 
Zöld Önkéntesség Miskolcon 
programadókról, és a Miskolci 
Állatkert is indít programokat 
a 16. életévet betöltött magán-
személyek számára.

Berényi Barbara

önkéntesség

        2016 óta az érettségi bizonyítvány kiadásának előfeltétele az 50 óra teljesí-
tett önkéntesség, ezáltal a most végző középiskolások megtapasztalják az önkén-
tes munka lehetőségeit. De mint egyetemistáknak, nekünk hol vannak lehetőségeink?

20 élet-forma
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a vizsgaidőszak alatti stressz

        A különleges stressz, ami minden egyetemistát érint valamilyen formában. Meglesz-e 
az aláírás? Átmegyek a vizsgán? Sikerül teljesíteni a tantárgyat? Ezek a kérdések min-
den vizsgaidőszakban ott lebegnek az egyetemisták feje fölött. De van-e valami va-
rázslatos módszer, amivel megkönnyíthetnénk ezt a  6 hetet, illetve a vizsgaidőszakot? 

Természetesen mindenkiben ott van a mini-
mális stressz egy nagy megmérettetés előtt, 
ami a mi esetünkben egy vizsgát jelent. Az 
egészséges szorongás még akár motiválhat 
is minket arra, hogy jobban teljesítsünk, de mi 
történik  akkor, ha már ez a stressz elér egy 
bizonyos pontot, és úgy érezzük, hogy inkább 
feladnánk, mint hogy még egy órát üljünk a 
jegyzeteink felett.
A stressz nem csak fejben jelentkező tüne-
teket produkál, egy ilyen időszak alatt a diák 
kevesebbet alszik, kevesebbet eszik, ezáltal 
fáradtabb lesz. A fáradtság pedig energiaita-
lokhoz, kávéhoz,  és egyéb energiát biztosító 
ételhez vagy italhoz vezet. Ezek pedig fejfá-
jáshoz, ami pedig nehézséget okoz a fóku-
szálásnál, tehát egy diák megéli az ördögi 
kört a vizsgaidőszak alatt.
Öt tipp, amivel legyőzheted a tanulás haloga-
tását és a stresszt:

1. Megtalálni a személyre sza-
bott tanulási mintát
Tévhit, hogy a diáknak fent kell 
lennie éjszakákon át és úgy tanul-
ni. Nem vagyunk egyformák, tehát 
nem mindenki képes arra, hogy 
éjszakákon keresztül tanuljon. 
Vannak, akiknek az agyuk reggel 
működik jobban és akkor képe-
sek oldalakat megtanulni, vannak, 

akik csak délután tudják rávenni magukat.

2. Ne hasonlítsd magad a csoporttársaidhoz
Mindenkinek mások a képességei és az ér-
deklődési körei, ezáltal lehetséges, hogy egy 
téma sokkal nehezebben fog neked menni, 
mint egy barátodnak.

3. Motiváció videók
Habár ez a legkönnyebb, és ez is elveheti 
a figyelmet a tanulásról, de mégis hatásos. 
Kutatások bizonyítják, hogy a diákok jobban 
teljesítenek, ha van, aki ösztönözze őket.  
Egy-egy videó megoldás lehet egy motiválat-
lan napra.

4. Időbeosztás
Jó eredményhez vezethet, ha nem az utolsó 
pillanatban kezdünk el tanulni az adott vizs-
gára. Ennek érdekében érdemes egy idő-
beosztást csinálni. Végiggondolni, hogy  a 
saját képességeinkhez mérve mennyi időre 
van szükségünk, hogy megtanuljuk az adott 
anyagot.

5. Amit ma megtehetsz, ne halaszd hol-
napra
A magyar mondásnak teljes mértékben igaza 
van. Ha ma elkezded, sokkal hamarabb le-
szel kész, és annál korábban foglalkozhatsz 
szabadidős tevékenységeiddel.

Berényi Barbara
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22 One step 

“there are more europes Within this continent.” 
hoW a colombian student has perceived europe-
an culture during his master’s degree in miskolc

        History could be different depending on who is telling the story, and most of the time, on which part of 
the globe one lives. Rodolfo Vergaracomes from Colombia, and is pursuing a Master’s Degree in Central 
European Studies at the University of Miskolc. Back in his country, he used to see Europe as a whole, 
butonly here did he get a deeper understanding of how different the paths of various European nations 
are, even though they passed through the same historical events. Approaching the end of a two-year 
Master’s program, Rodolfo thinks this experience has taught him a lot, especially about overcoming 
communication barriers: “If you want people to smile at you, you should be the first one smiling at them”, 
he says.

22 Connection
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In Colombia, Rodolfo pursued two Bachelor’s 
Degrees. Although the second one, History, is 
closer to the degree he is currently pursuing, the 
first one, Chemical Engineering, was developing 
for Rodolfo a completely different career perspe-
ctive. “I was never happy to work in that field, 
and even though it took me some time to realize, 
I ended up studying History eventually”, he told 
me. Rodolfo studied History from a very broad 
approach with a special emphasis on Colombian 
history. “That is when I realized that the place 
you live is very much influencingthe historical 
perspective you get on some events. 
Studying Central Europe in situ
”When people from Latin America talk about 
Europe, they mainly think about Spain or Portu-
gal because of the historical events. They could 
know something about France, England, Italy or 
Germany too, but when they are asked about 
the Eastern side of the continent, many people 
do not know much about it. It tends to be percei-
ved as a different reality. Usually, Latin American 
countries focus more on the „big brother” from 
the North, which is USA.
When I learned about being selected for pursu-
ing a Master’s Degree in Central European Stu-
dies, I was very happy about it, mostly because 
I had been planning for so long to study this 
particular field in Europe, and because I was so 
excited to discover this region’s history in situ.”
“Hungarians are cool people”
Rodolfo has had a nice experience of interacting 

with Hungarians. “It is true that it could be hard 
to earn their trust, as they are not so open from 
the very beginning, but I discovered them as 
cool people. The barrier is the language of cour-
se. On one hand, because you will not find many 
people to speak to you in English, and on the 
other, because English is not our native langua-
ge either. We do not feel in English, reason for 
which there is this hard-to-cross bridge between 
internationals and Hungarians.”
“Nevertheless, that is part of the experience”, 
Rodolfo thinks. “I have learned to manage these 
kind of situations though. There is always a way 
to communicate. You just have to embrace the 
challenge of facing the unknown.”
What does Central Europe mean?
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Regarding the academic program, Rodolfo 
says that in contrast with the Colombian sty-
le of teaching, Hungarian teachers are more 
indulgent and students do not feel as having 
a second role in the hierarchy. The program 
itself is very comprehensive, which is both an 
advantage and a disadvantage. “It has a bit 
of everything, reason for which you don’t get 
to go deeper into some subjects. There are 
multiple social sciences to be studied in a 
short period, which is not enough to get a clo-
ser approach of each. That is understandable 
though.People who are pursuing this Mas-
ter’s Degree are coming from very different 
backgrounds, and offering them an extensive 
program broadens their range of opportuni-
ties.” Rodolfo says he got a special interest 
on Literature, Philosophy and Jewish History, 
subjects that he found extremely stimulating.
Central Europe?The name itself poses diffi-
culties, Rodolfo believes. “It is a Europe in 
between. Between what? Between the West 
that had a very clear historical and political 
development, and the East, which is mostly 
represented by Russia. I usually refer to the 
lands between Germany and Russia when I 
think of Central Europe, and that’s because 
countries from this region have a common his-
torical background.”
“It is very hard to define the frontiers though. 
The current political borders do not always 
fit the historical origins or development. One 
simpler way to define this region is taking the 
Visegrád countries as an example, although 
they also had very specific development.”
The challenge for these countries is to find 
a way to suit the EU landscape
“After the fall of USSR, many things have 
changed on the continent. The EU arose as 
a referent of what Europe means and became 
a model for all the European countries. It is 
true that the EU has indeed been a success 
from many points of view, but with the econo-
mic crises that followed, many vulnerabilities 
have been revealed. It is also true that the 
EU has been a very positive experience for 
many countries, especially for the Visegrád 
group. Nonetheless, they are still considered 
second-class countries inside the EU, and I 

think the challenge for them is to find a way to 
match their Western counterparts. The land-
scape is complex, the economic situation is 
not at its bestand populism is thriving. Some 
past echoes seem to have returned, and even 
though the context is different, there are some 
warnings to consider”, Rodolfo things.
He also sees the immigration issue as a chal-
lenge, which is not something new for Europe. 
“The actual issue has to do with existing pre-
judices, with the current economic situation 
and with a lot of fears that Europeans have 
towards immigrants from Africa or Middle 
East. I think the problem should be looked at 
from the point of view of helping those count-
ries solve their problems at home. Most of the 
immigrants are not coming to Europe because 
they want to; they are coming because they 
need to.”
“What I have learned”
This experience hastaught Rodolfo that Cent-
ral Europe has a very rich cultural heritage. 
“This multiethnic area has changed a lot; it 
has always been a region of transit from East 
to West, being dominated by empires for cen-
turies. Throughout history, people from this 
region did not have the opportunity to decide 
their destiny, being forced to accept decisi-
ons that were made by others. Given these 
circumstances, we can understand why the-
se countries are reacting negatively towards 
some EU policies. They do not want to be 
treated from the perspective of obeying to 
some rules. They have had enough of that in 
the past. Nevertheless, they should find a way 
to consolidate their position on the continent 
while striving to suit the EU landscape at the 
same time.”

Alina Gîrneț
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Mik voltak 
számodra a 
karriered leg-
meghatározóbb 
pillanatai?
Igazából min-
den, és ezt na-
gyon komolyan 
gondolom. Az 
összes apró mo-
mentum fontos 
egy karrierben, 
mert minden 
egész kis lépé-
sekből tevődik 
össze. Ha csak 
a nagy dolgokra 
gondolok, akkor 
a színházi sze-

repek a Pesti Színházban és a Nemzeti Szín-
házban, a tehetségkutató a televízióban, amely 
országosan ismertté tett, az eddigi 5 lemezem 
megjelenése, az összes külföldi és itthoni nagy 
fellépésem (pl.: a külföldi turnék és fellépések 
Németországban, Franciaországban, az Egye-
sült Államokban,  Kínában és a Karib-szigete-
ken, vagy itthon többször is a Sportarénában). 
Azokat a televíziós műsorokat is kiemelhetném, 
amelyek nagyon népszerűek voltak: Eurovízió, 
Sztárban sztár. Nagyon sokszor megfigyeltem, 
hogy van, amit én nagy volumenűnek érzek, de 
mégsem azt emlegetik az emberek, hanem in-
kább egy olyan tévéműsort, amit én nem is tar-
tottam annyira lényegesnek. 

Miket tervezel a jövőre nézve?
Jelenleg elég sok minden körvonalazódik. Saj-
nos még abban a fázisban tartanak a megbe-
szélések, hogy nem lehet sok mindenről beszél-
nem. Természetesen változatlanul fellépek és 
koncertjeim vannak itthon és külföldön egyaránt. 
Lesz egy színházi szerepem is, amelynek szep-
temberben lesz a premierje. Újabb televíziós 
műsorokban fogok feltűnni a tévéképernyőn. 
Szeretném a 6. lemezemet kiadni. Mindezek 

mellett jelenleg tanulok a Miskolci Egyetemen. 

Miért választottad a Miskolci Egyetemet, és 
milyen képzésen tanulsz?
A Bartók Béla Zeneművészeti Intézet hallgatója 
vagyok klasszikus ének szakon.
Életem legelső operaversenyét a 2000-es évek 
elején Miskolcon nyertem meg. Ez az első je-
lentős miskolci élményem. A verseny megnye-
rése után úgy gondoltam, hogy tárt kapukkal 
várnak a szakmában, de nem így történt. Ekkor 
már volt egy történelem tanár szakos diplomám 
Egerből. A versenyt követően pedig elkezdtem a 
zeneművészeti képzésemet Bostonban, ahová 
ösztöndíjasként jutottam ki. Ezt nem fejeztem 
be, mert megjelent az első lemezem és a sok 
utazással nem voltak a tanulmányaim össze-
egyeztethetőek.
Miután hazajöttem, eldöntöttem, hogy minden-
képpen szeretnék egy második diplomát.  A kar-
rierem elindulását követően a számtalan teen-
dőm miatt sok ideig jegeltem a továbbtanulást. 
Két évvel ezelőtt éreztem azt, hogy itt az idő, 
hogy újból belevágjak a zenei tanulmányaimba. 
A Zeneakadémiára és a Miskolci Egyetemre is 
jelentkeztem, és mindkét helyre fel is vettek. 
Mivel Budapesten élek, úgy gondoltam, hogy 
egyszerűbb lesz a Zeneakadémián folytatni a 
tanulmányaimat. Azonban az egy nappali kép-
zés volt, és a második évre rá kellett jönnöm, 
hogy az életvitelemmel ezt már nem lehet ösz-
szeegyeztetni. Ekkor prof. dr. Sándor Zoltán 
igazgató úr és Pappné dr. Schmiedt Annamária 
tanárnő segítségével tudtam folytatni a kép-
zést a Miskolci Egyetemen, ahol az országban 
egyedülálló módon van levelező képzés ezen a 
szakon. Így most kéthetente egy napot kell Mis-
kolcon töltenem, ami sokkal könnyebben meg-
oldható. 
Nagyon örülök, hogy belevágtam, mert amit ed-
dig láttam az egyetemből és a Zeneművészeti 
Intézetből, az nagyon kellemes. Jól felszerelt, 
felújított, és nagyon kulturáltnak találok mindent. 
Nagyon jól érzem magam itt.

interjÚ vásáry andréval
Egyetemünk hallgatója, az ismert férfi szoprán előadóművész, Vásáry 
André, akivel lehetőségünk nyílt elkészíteni a következő interjút.

Fotó: h20 fotó és fotóstúdió 
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Néhány mondatban összefoglalnád, hogy 
az eddigi tapasztalataid alapján milyennek 
látod Miskolcot?
Nehéz erről bármit is mondani, mert általában 
reggel megérkezem Miskolcra, és a nap hátra-
levő részét a Zenepalotában töltöm, majd kora 
délután visszavezetek Budapestre. A várost 
nem igazán látom.  Természetesen korábbról 
vannak élményeim Miskolccal kapcsolatban. 
A szüleimnek Borsod megyében van nyaraló-
ja, így sokszor átutaztunk a városon. Sajnos 
nincs lehetőségem sok időt eltölteni itt, de azt  
tapasztalom, hogy az emberek nagyon nyitottak 
és segítőkészek. 

Tudjuk rólad, hogy fontos számodra a társa-
dalmi szerepvállalás. Hogyan nyilvánult ez 
meg az utóbbi időkben?
Azt gondolom, hogy egy ismert embernek 
szinte kötelessége, hogy segítsen kevésbé 
szerencsés embertársain. Ugyanakkor min-
denkinek meg kell találnia azokat a területeket, 
amelyekkel azonosulni tud és amelyben hiteles 
tud lenni. Nagyon sok felkérést kapok jótékony-
kodásra, és ezeknek mindig komolyan utána is 
nézünk a menedzsmentemmel. Előfordult már, 
hogy valamelyik kollégám az adott céllal jobban 
tudott azonosulni, így őt ajánlottam. Amit szeret-
nék kiemelni, az egy saját program, amelyet az 
Európai Önkéntességi Év (2011) keretén belül 
álmodtam meg, és azóta is töretlenül tart. Ez 
nem más, mint a "Rendhagyó Énekórák Vásáry 
Andréval". Felső tagozatos általános iskolások-
nak vagy középiskolásoknak tartok órát. Ez egy 
interaktív énekóra, amelyen általában énekelek 
egy-két dalt, könnyűzenét, illetve komolyzenét 
is. Majd beszélgetünk, és a saját példámon 
keresztül próbálom megmutatni neki azt, hogy 

nem az a fontos, hogy híres legyél, hanem az, 
hogy értékes, és valamilyen értéket tudj közve-
títeni az emberek felé, ezt pedig csak munkával 
lehet elérni. Erre a projektemre nagyon büszke 
vagyok, sok felkérést is kapok, ezért ahogy az 
időmből telik, ellátogatok azokhoz az intézmé-
nyekhez, ahová hívnak. 

Mit gondolsz a mostani ének-zene oktatás-
ról? Min lehetne változtatni?
Azt venném alapnak, hogy egészen 18 éves 
korig kötelezővé tenném az ének-zene ok-
tatást. Legyen egy jó énektanár, aki fel tudja 
mérni, hogy kinek van tehetsége az énekléshez 
vagy hangszerekhez, és azokkal aztán külön is 
lehetne foglalkozni. Nagyon fontos lenne, hogy 
a diákok agilis, tanítani szerető tanárok által 
megismerhessenek zenei műfajokat. Tudom, 
hogy a fiatalok nagy része nem hallgat komoly-
zenét. Viszont az, hogy felnőnek generációk 
úgy, hogy egyáltalán nem hallanak klasszikus 
zenét, az azért probléma, mert azt vallom, hogy 
az életben mindent, amit meg lehet ismerni, be 
lehet mutatni, azt mutassanak be, ismertessék 
meg, és aztán a diák el tudja dönteni, hogy őt 
ez érdekli vagy sem. Ennyi zene a mai világba 
bele kellene, hogy férjen, és elszomorít, ami-
kor azt hallom, hogy a középiskolákban nincs 
mindenhol ének-zeneoktatás. Ezekhez, amiket 
elmondtam, elengedhetetlenek azok a tanárok, 
akik fel tudják kelteni az érdeklődést a gyere-
kekben az ének-zene iránt. 

Hozzád melyik műfaj áll a legközelebb?
Nagyon szeretem azt a kettőséget, ami a mű-
vészetemre is jellemző. Engem sokan ope-
raénekesként ismernek és az egyetemen is 
klasszikus éneket tanulok, de valójában az 5 
megjelent lemezemből 4 kifejezetten könnyűze-
nei. Szeretem az úgynevezett crossover műfajt 
is, ami a  két műfaj  átmenete. A crossoveren és 
a könnyű zenén keresztül szélesebb közönség-
hez jutok el, viszont megvan az a technikai tu-
dásom, amellyel komolyzenét is tudok énekelni. 

Az olvasóink hol találkozhatnak veled legkö-
zelebb?
A hivatalos honlapom a www.vasaryandre.hu.  
Ott minden fellépés és újdonság fel van tüntet-
ve. Természetesen elérhető vagyok Facebook-
on, Instagramon és Twitteren is. 

Németh Niki

Fotó: h20 fotó és fotóstúdió 
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Az fent olvasható kérést nevezhetjük a geo-
caching mottójának. Magát a geocachinget 
úgy tudnám összefoglalni, hogy ez egy olyan 
természetbarát szabadidős tevékenység, ame-
lyet gyerekek, fiatalok, családok és idősek is 
egyaránt végezhetnek. A kincskeresés hagyo-
mányait modernizálva (GPS, applikációk) még 
érdekesebbé teszi a természetjárást, növeli a 
turizmus mértékét.
A geocaching a 2000-es évek elején indult az 
Egyesült Államokból. Napjainkra már a játékot 
a világ számos országában művelik, beleértve 
hazánkat is. Magyarországon 2001-ben elhe-
lyezték az első ládát, azonban időre volt szük-
ség, hogy a játék valóban meghonosodhasson. 
Ma már számtalan művelője van nálunk is, amit 
mi sem mutat jobban, hogy 2017 nyarán már 
4300 láda volt elrejtve az ország különböző 
pontjain. 
A játék menete:
A játékban már jártas személyek egy valami-
lyen szempontból érdekesnek tartott helyszí-
nen, vagy annak közelében elrejtenek egy lá-
dát, melynek helyét GPS segítségével bemérik, 
majd a koordinátáit, és a helyszín leírást közzé-
teszik a játék internetes honlapján. A játékban 
részvevők a koordináták alapján tudják az adott 
rejtekhelyet megkeresni, majd feljegyezni a lá-
dában található jelszót. A jelszó segítségével 
tudja rögzíteni a holnapon, hogy ő megtalálta 
a ládát. A bejelentkezést követően mindenki 
megoszthatja egymással a tapasztalatait, fo-
tóit, észrevételeit, amiket a láda megtalálása 
során szerzett, így válik a felület egy interaktív 
útirajzzá.
Megtalálható ládák típusai:
- Hagyományos geoláda: vízhat-
lan doboz, amely egy üzenetet, naplófüzetet, 
íróeszközt és egy kis ajándékot rejt. Az ajándé-
kot csak abban az esetben viheted el belőle, ha 
valamire kicseréled! A ládába tilos élelmiszert 
rakni, mert az romlandó és vonzza az állatokat 
is, amelyek megrongálhatják a ládát.
- Virtuális geoláda: ebben az esetben 

a terepen leolvasható vagy megfejthető jelszó 
jelenti a kincs megtalálását, mert a területen 
rongálás nélkül nem lehetett volna ládát elrej-
teni.
- Multi geoláda: ötvözi a hagyomá-
nyos és a virtuális geoládákat is egy játékban. 
Egymással logikai kapcsolatban lévő helyeken 
elrejtett jelszórészletekből tevődik össze a kö-
vetkező koordináta, és a végleges láda helyszí-
ne is.
- Mozgó geoláda: hagyományos láda, 
amelynek változtatják a pozícióját, így többször 
is megtalálható.
- Esemény geoláda: a játék magyar 
oldala által szervezett eseményekhez telepített 
ládák. 
A magyar oldalon az a regisztrált játékos rejthet 
el egy neki tetsző helyen új ládát, aki már 75 
hagyományos geoládát megtalált. 
A játék hazai képviselője a Magyar Geocaching 
Közhasznú Egyesület (MGKE), amely Magyar-
ország hivatalos geocaching honlapját (www.
geocaching.hu) üzemelteti. Ezen a honlapon 
tudjátok a ládák megtalálását bejegyezni, és 
tájékozódni a különböző versenyekről, esemé-
nyekről. A nemzetközi oldalon szintén tájéko-
zódhattok magyar ládákról a külföldiek mellett 
a www.geocaching.com honlapon.
Azoknak, akik kedvet kaptak a keresgéléshez, 
tartalmas kincsvadászatot kívánunk!

Németh Niki

geocaching

Fotó: internet
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„Ne vigyél el semmit, csak a fotóidat;
ne hagyj ott semmit, csak a lábnyomodat;
ne ölj meg semmit, csak az idődet!”
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robotok és emberek

vajon tényleg elveszik a munkánkat?
Magyarországon körülbelül 513 ezer ember dolgozik olyan munkakörben, 
amely a jelenleg már alkalmazott technológiákkal nagyrészt automatizál-
ható lenne – ez a munkavállalók 12 százalékát jelenti. 
Ki ne gondolkozott volna már azon, hogy a 
ma létező foglalkozások mennyiben változnak 
majd meg az automatizáció terjedésétől? A 
történelem már számtalanszor bebizonyította, 
hogy nagyon körülményes előre megfogal-
mazni, milyen hatása lesz egy-egy technoló-
giai újításnak: elég lenne megkérdeznünk az 
atombomba feltalálóit vagy azokat, akik kez-
detekben úgy gondolták, hogy az internet lesz 
a globális demokrácia megteremtője. Számta-
lan kutatás értekezik arról, hogy milyen állások 
tűnhetnek el vagy változhatnak meg gyökere-
sen az automatizációnak köszönhetően. Egy 
tanulmány során 55 szakmát jelöltek meg, 
ahol a munkafolyamatok többsége gépekkel 
kiváltható lenne. A kiválasztott munkakörök 
többsége az irodai adminisztráció, a feldolgo-
zó- és az építőipar, valamint a logisztika terü-
letén található, de előtérbe került a textilipar, a 
kereskedelem, a vendéglátás és a szolgáltatási 
szektor is.Van olyan álláspont is, amely szerint 
ma már nincs olyan munka, amit ne lehetne au-
tomatizálni. Ellenpéldaként gyakran a kreativi-
tást igénylő munkákat szokták emlegetni, azon-
ban elég arra gondolnunk, hogy sorra jelennek 
meg a festő, szépíró, zeneszerző mesterséges 
intelligenciára tett kísérletek. Mások szerint 
sokkal valószínűbb, hogy inkább egyes szak-
mákon belüli feladatokat automatizálnak majd, 
mint hogy teljes foglalkozások tűnjenek el. 
Azonban minél több feladat kiváltható gépekkel 

egy szakmán belül, annál kitettebb az automa-
tizációnak az adott foglalkozás. Nem elhanya-
golható tényező, hogy a vállalatok képesek-e, 
illetve egyáltalán akarnak-e az új technológiába 
beruházni. Például egy közeli cipőgyárban a 
gyártást könnyen automatizálhatnák, de most 
még inkább megéri a cégnek kifizetni az ala-
csony béreket, mint robotokat hozatni és be-
üzemelni. Tehát elmondható, hogy az alacsony 
hazai bérek is jelentősen visszafoghatják az 
automatizáció elterjedését. Az automatizáció 
megvalósulásával előfordulhat, hogy az állás-
piacon még nagyobb előnyre tesznek szert a 
magasan képzettek. Egy magyar tanulmány 
szerint a jelenség inkább vidéken érezteti majd 
hatását, és bár az automatizáció leginkább a 
magas foglalkoztatottsági számokkal büszkél-
kedő járásokban lesz tényező, negatív hatásai 
a kevésbé fejlett, munkanélküliségtől inkább 
sújtott járásokban jelentkeznek majd. Ennek 
elsődleges oka, hogy ugyanakkora automatizá-
ciós kitettség ott veszélyesebb, ahol amúgy is 
kevés a munkahelyek száma. Emellett az ala-
csony foglalkoztatottsági aránnyal rendelkező 
területek esetében feltételezhető, hogy a helyi 
munkaerő eleve képzetlenebb, illetve kevésbé 
rugalmas, és így kevésé tud majd alkalmazkod-
ni a változáshoz.

Boldizsár Csongor
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A zama.hu blog több ezer követővel rendelke-
zik, így az egyik legnagyobb véleményvezérré 
vált a könyves blogok terén Magyarországon. 
Berta Pétert a bloggeréletről kérdeztük, illetve 
arról, hogy mit érez a saját írásai különleges-
ségének.
Besorolása szempontjából személyes blo-
got vezetsz, de sok könyvajánlót és köny-
vekkel kapcsolatos cikket olvashatunk 
rajta. Mennyi időd jut az olvasásra a min-
dennapjaid során?
Én inkább fordítva érzem. Ma elsősorban köny-
ves blogként tekintek az oldalra, másodsorban 
személyes jellegű. Régebben sokkal több volt 
a saját tapasztalatot, érzéseket felvonultató 
írásom, de ez most háttérbe szorult. Viszont 
hogy a kérdésre is válaszoljak, minden nap 
olvasok valamennyit. Az intenzitás az, ami vál-
tozó. Van, amikor egy-két oldalra van csupán 
időm, máskor pedig órákra elmerülök egy tör-
ténetbe. 
Számodra a bloggerkedés munka is egy-
ben? Mit csinálsz még emellett?
Mivel a hétköznapi munkám is könyvekhez 
köthető, így tulajdonképpen azt mondhatom, 
a blog is a munkám része. Online és offline is 
ajánlom a könyveket. 
Mit gondolsz, mi a titka annak, hogy ennyi-
en szeretik az írásaid? Te miket tartasz fon-
tosnak egy könyvekkel foglalkozó blognál?
A visszajelzések alapján azért kedvelik az írá-
saimat, mert azzal foglalkozom, milyen élményt 
nyújtott a könyv. Az emberek, ha kezükbe vesz-
nek egy könyvet, akkor szórakozni, pihenni, 
kikapcsolódni akarnak. Ezeket az élményeket 
akarják megkapni, nem arra kíváncsiak, hogy 
a történet azért nem tetszett valakinek, mert a 
főszereplő mondjuk barna hajú és nem szőke, 
milyen módszerrel dolgozott az író. Elmon-
dom, mi a saját, esetleg más tapasztalata a 

könyvvel, ami alap-
ján eldöntheti az ol-
vasó, érdekli, vagy 
nem. Nem szeretem 
kijelenteni, hogy egy 
könyv rossz, mert 
olyan nincs. Csak 
nem én vagyok az 
olvasója. 
Videózáson nem 
g o n d o l k o d t á l 
még? Mi a vélemé-
nyed a youtube-
rekről?
Nem igazán vagyok képbe a vloggerekkel. Ta-
lán párat, ha meg tudok említeni. Jó dolognak 
tartom, ha valaki ezzel foglalkozik. Sokszor 
eszembe jut nekem is, többen jelezték, örülné-
nek, ha videóblogot indítanék. Egyelőre nem 
érzem azt, hogy eljött volna az ideje. De nem 
zárkózom el a lehetőségtől.
Sok felkérést kapsz kiadóktól? Mi alapján 
bólintasz rá egy-egy lehetőségre?
Szerencsére sok kiadó van bizalommal irán-
tam, így sok megkeresést kapok. Általában 
olyan könyveket válogatok a blogra, ami en-
gem is érdekel, vagy tudom például az olva-
sóim közül kinek lenne érdekes, ki olvasná 
szívesen. Így elég sok lehetőségre mondhatok 
igent. 
Van kedvenc műfajod?
Korábban kifejezettem szerettem a krimi köny-
veket. Ma nem tudok egyértelmű műfajt megje-
lölni kedvencként. Minél változatosabb a téma, 
műfaj, annál több élmény, impulzus éri. 
És végül, mik a jövőbeli céljaid a bloggal?
Konkrét tervek még nincsenek. Elképzelések 
vannak. De még korai erről beszélni. Ki tudja, 
lehet, hogy a videóblog is közte szerepel. 

Tóth Evelin

"Berta Péter, sokak által csak Zamának ismert notórius blogger vagyok. A cyber világba 
kiabálom szét a gondolataimat, amik kis szerencsével eljutnak Te hozzád is. Az írásaimmal 
próbálok segíteni, vagy csak támaszként szolgálni a nehéz időkben és a mindennapokban. 
Tapasztalataimat, érzéseimet és kérdéseimet írom le a virtuális naplómba. Szeretném továb-
badni másoknak azt, amit én már megtaláltam és megtanultam."

interjÚ a zama blog bloggerével

Fotó: Zama blog
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Sokan ismerhetitek Lehocz-
ki Évit, hiszen már számos 
egyetemi programon közre-
működött, mint műsorvezető. 
Azt azonban talán keveseb-
ben tudjátok, hogy emellett 
edzőként is tevékenykedik. A 
HOT IRON egy olyan csopor-
tosan végezhető súlyzórudas 
edzésforma, melyet szakér-
tők fejlesztettek ki Német-
országban. A gyakorlatokat 
kétkezes súlyzószettekkel 
kell végrehajtani, de ezen 
kívül saját testsúlyos és tárcsás feladatokkal 
is kiegészítik őket, így téve még komplexeb-
bé az órákat. Mivel mindenki saját edzettségi 
szintjéhez mérten pakolhatja fel a súlyokat, 
lehetővé teszik, hogy a csoportos óra minden 
résztvevője maximális hatékonyságot érjen el.  
8-12 hét után, mikor a test már hozzászokott a 
megterheléshez, áttérhetünk HOT IRON 1-ről 
2-re, újabb 8-12 hetet követően pedig már hi-
vatalosan is az IRON CROSS kategóriába tar-
tozhatunk. 
A biztonság és hatékonyság mellett az is céljuk 
volt, hogy a résztvevők számára a legélvez-
hetőbb módszert hozzák létre. Az ijesztőnek 
hangzó súlyzós edzéseket éppen ezért a leg-
nagyobb mai slágerekre hajtják végre. Jellem-
ző továbbá, hogy az oktatók minden résztvevő-
re egyenként is odafigyelnek, esetenként akár 
külön-külön is segítenek.
Fel kell tennünk azonban a kérdést, hogy miért 
is olyan hatékony és népszerű manapság ez az 
edzésforma. A válasz nem más, mint az utóé-
getés.  Míg a legtöbb edzésnél csak addig ége-
tünk kalóriát, amíg az edzés tart, addig a HOT 
IRON utáni 24 órában - az izmok regenerálódá-
sa miatt - ez a kalóriaégetés folytatódik. Kuta-
tások is alátámasztják, hogy Magyarországon 
ugyan csak 2008-tól terjedt el a mozgásforma, 
mégis ennek a legerősebb az ügyfélmegtartási 
ereje.

A SpinRacing a HOT IRON-nal ellentétben egy 
olyan kardioedzés, mellyel óránként akár 700 
kalóriát is elégethetsz. Nem szabad azonban 
összetéveszteni a Spinningel. Ezek az órák 
nem csak a folyamatos, néha monoton teke-
résről szólnak. Különbség, hogy itt végig állva 
tekerünk, és számos karhajlítást, súlyzós és 
kitartásos elemet is végzünk. A feladatokat egy 
speciális, lendkerékkel felszerelt biciklin kell 
végrehajtani. Egy tekerőkar segítségével foko-
zatosan növelhetjük az ellenállást, ezzel téve 
még hatékonyabbá erőfeszítéseinket. Edzés 
közben így tudatosan irányíthatod az inten-
zitást. Az 50-60 perces kemény tekerés talán 
ijesztőnek tűnhet, de a ritmusos zene, a jó tár-
saság és a fergeteges hangulat miatt gyorsab-
ban telik az idő, mint gondolnánk. 
Rendszeres óralátogatás következtében eze-
ket a hatásokat figyelték meg: edzettebb kerin-
gési rendszer és szívműködés, javuló koleszte-
rinszint értékek, a vér növekedő oxigénfelvevő 
képessége, erősebb hát, térdízület, pozitív 
közérzet, növekvő önbizalom, stresszoldás, 
depresszióűzés és ellenállóbb immunrendszer. 
Ezek mellett elmondható, hogy teljes mérték-
ben ízületkímélő, valamint gerincproblémák 
esetén orvosok által is javasolt. Talán a leg-
fontosabb pozitív hatása, hogy extrém módon 
növelhetjük vele állóképességünket. Mindezt 
úgy, hogy közben formásodunk és jól érezzük 
magunkat. Kell ennél több?

Somoskői Dóra

Hamarosan itt a nyár és kezdődik a bikiniszezon. Szeretnéd magad formába hozni, de nem tu-
dod, hogyan?  Hatékony mozgásformát keresel, amivel hamar elérheted a céljaidat, miközben 
jól érzed magad? Ez esetben a HOT IRON-t és a SpinRacinget neked találták ki. 

Fotó: Kiss Viktor

hot iron és spinracing
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Mióta írsz? Miket szeretsz írni leginkább?
Kb. 13-14 évesen kezdtem el írni verseket, vagy 
versféléket. Igaz, 10 évesen írtam egy nyolcol-
dalas "regényt", amire akkor büszke voltam, de 
nem hinném, hogy ezt illik komolyan venni… És 
hát legalább ilyen érdekes, hogy mióta nem írok. 
4 éve.
Hogy jött az ötlet, hogy mégis nevezz a ver-
senyre? Mi volt a motivációd?
A válasz nagyon egyszerű: nem az én ötletem 
volt. Egy barátom küldte el két, számára kedves 
versét tőlem. A tanulság: ne hagyjam őrizetlenül 
a számítógépemet és megnyitva az e-mailfióko-
mat, ha vendéget fogadok. Szerencsére az ő íz-
lése egyezett a zsűrivel. Az egészről akkor érte-
sültem, amikor többen gratuláltak pár nap múlva, 
hogy olvasták a nevem, bekerültek a szövegeim 
az idei pályaművekből szerkesztett antológiába. 
Hogy kell elképzelni a versenyt, mi a menete?
Ha jól tudom, idén 3 ország 12 egyeteméről 108 
hallgató nevezett, és egy öttagú zsűri bírálta el a 
pályaműveket. Néhány hete e-mailben értesítet-
tek arról, hogy díjazott vagyok, ezért szeretnék, 
ha részt vennék április 12-én a gálán, amit az 
Eszterházy Károly Egyetem Líceumának kápol-
nájában rendeztek meg. Itt minden díjazott kate-
góriából egy pályázó felolvashatta a művét. 
A zsűri összetétele: a zsűri elnöke: dr. Kusper 
Judit, Eszterházy Károly Egyetem Nyelv- és Iro-
dalomtudományi Intézet Igazgatója, Eger. A zsűri 
tagjai: Filip Gabriella, újságíró, kritikus, könyvtá-
ros, Miskolc, Dr. Szentesi Zsolt, főiskolai tanár, 
Eszterházy Károly Egyetem, Magyar Irodalom 
tanszék, Eger, Posta Mariann, a Kortárs Hangon 
pályázat korábbi többszörös nyertese, díjazottja, 
saját kötetes szerző, Magolcsay Nagy Gábor, 
a Kortárs Hangon pályázat korábbi többszörös 
nyertese, díjazottja, több saját kötetes szerző.

Mi volt a jutalom?
Én ugye elhoztam 
a II. helyet a pályá-
zaton, amihez egy 
ajándékcsomag járt, 
valamint 20 ezer 
forint értékű könyv-
utalvány, amit a 
ZSÓFI-Reményvár 
egyesületnek aján-
dékoztam. Valamint 
a nagyváradi Várad 
c. irodalmi folyóirat 
szerkesztőségi kü-
löndíjában részesül-
tem, ami szintén egy 
ajándékcsomaggal, 
valamint publikációs 
lehetőséggel jár. Ezen felül az A Vörös Postako-
csi és az Agria folyóirat ajánlott még megjelenési 
lehetőséget, valamint bekerültek a szövegeim a 
Kortárs Hangon antológiába.
Megerősített a verseny úgymond a „költői mi-
voltodban”? Hogyan tovább?
Kedves ez a kérdés, azt feltételezi, hogy költő 
vagyok, de én nem tekintek magamra így. Akkor 
sem, amikor írtam, de mostanában főleg nem. Ez 
az eredmény és a visszajelzések persze szívme-
lengetőek, meg hát az ember kő-papír-ollóban is 
szeret nyerni, nemhogy egy nemzetközi irodalmi 
pályázaton... De felelőtlen lenne részemről most 
nagy ígéretekkel dobálózni, hogy na majd ezután 
újra írni fogok. Szerencsére ez olyan dolog, hogy 
ehhez mindig vissza lehet térni, ezt a fonalat újra 
fel lehet venni. Fel lehet, de nem kell, vagy nem 
muszáj.

Tóth Babett                                                                                                                           

Idén újra megrendezésre került a 14. Kortárs Hangon irodalmi pályázat, mely februárig várta az 
ifjú költők/írók nevezési műveit. Az Eszterházy Károly Egyetem és a Miskolci Egyetem által megren-
dezett versenyen két hallgatónk is díjat vihetett haza; Hubai Gábor második lett, Krajnyák Ádám 
pedig harmadik. A második helyezettel beszélgettünk.

„az ember kő-papír-ollóban is szeret nyerni, 
nemhogy egy nemzetközi irodalmi pályázaton...”

Fotó: Hubai Gábor MEGAZIN
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A Nap nap után David Levithan köny-
ve, amelyet négy év után most mozi-
vászonra is vittek. A történetben nem 
a cselekményen volt a hangsúly, sok-
kal inkább „A” életén és gondolatain, 
aki minden nap másvalaki testében 
ébred, saját testtel pedig nem rendel-
kezik. Már az elején leszögezte, hogy 
nem tudja, miért kell így élnie, és ezzel 
egyben felszólítja az olvasót is, hogy 
ne ezzel foglalkozzunk, törődjünk 
bele, mert van, amire nem kaphatunk 
választ, és nem is kell, hogy mindent 
megválaszoljunk. Persze, ettől függet-
lenül mindenkit érdekel, hogy mi áll e 
mögött az állapot mögött, de ennek a 
magyarázata valószínűleg izzadtság-
szagú lenne, és rontana a történet 
értékén is, így erre sem a könyvben, 
sem a filmben nem kapunk választ.
Az egész történet során sokféle életet vé-
gigkövethetünk, és párhuzamosan azt, hogy 
hiába rendelkezel saját tudattal és tulajdon-
ságokkal, amíg nincs saját tested, addig csak 
néző vagy a világban. Emellett ott van a pil-
langóhatás „A” minden lépésénél, mert ha 
egyszer-kétszer jó szándékkal bele is avat-
kozik valaki életébe, nem tudhatja, hogy a 
visszájára fordul-e a cselekedete a jövőben. 
Nem is igazán a cselekmény miatt volt érde-
kes ez a történet, mert azok mindennapiak, 
hanem amiatt, ahogyan ezt „A” és Rhiannon 
megéli. 
Felmerül az a kérdés is, hogy mennyire 
számít a külső, mert Rhiannont nagyon is 
zavarta, ha „A” esetleg kövéren vagy éppen 
lányként ébred. Míg „A” nézőpontja az, hogy 

az identitást nem az határozza meg, hogy 
milyen testbe születik valaki, mert volt ő már 
lány testbe született fiú és meleg is, egyik nap 
lányként, másik nap pedig fiúként ébred, és 
ez nem érdekli és nem is zavarja. A filmben 
nagyon jól választották ki a „testeket”, amik-
ben „A” megjelent. Színesek és tökéletlenek 
voltak, ezáltal a valóságot mutatták. A könyv-
höz képest Rhiannon sokkal megértőbb, ked-
vesebb, nem olyan jelentősek a konfliktusok a 
szereplők között.
A könyvből és a filmből is hiányzott a Rhian-
non előtti élet megjelenítése, de elsődlege-
sen ez mégiscsak egy szerelmi sztori, így a 
hangsúly ezen volt. Elolvasni is megéri, mert 
sokkal inkább beleláthatunk „A” gondolataiba, 
de a film sem marad el a könyvtől, csak ne 
várjatok mindenre választ a végén.

Tóth Evelin

A 16 éves Rhiannon beleszeret egy különös lélekbe, akit csak „A”-nak hívnak, és minden 
egyes nap más ágyban, más-más testben ébred. A kettejük között kialakuló kapcsolat olyan 
erős, hogy elhatározzák, minden nap megkeresik egymást, pedig még csak nem is sejtik, mit 
és kit hoz a következő reggel. Ahogy egyre inkább beleszeretnek egymásba, a realitásokkal 
is kénytelenek szembenézni: vajon képesek lehetnek úgy leélni közös életüket, hogy egyikük 
minden 24 órában más személyt testesít meg?

nap nap után mozifilm vs. könyv

Fotó: internet
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A föld mezőgazdasági célú felhasználása, fenntarthatóság és a fogyatékos embertársain-
kért való felelősségvállalás. Ezek olyan kérdést jelentenek, amelyek fontosságát napjaink-
ban szinte lehetetlen elégszer hangsúlyozni. Mégis talán kevesen tudjátok, hogy létezik egy 
olyan intézmény, amely mindhárom problémakörre megoldást jelent. 

innovatív mezőgazdaság:
a szociális farmok rendszere

Fotó: Kiss Viktor

Ez pedig nem más, mint a szociális farm-
rendszer, amelyet egyetemünk Deák Ferenc 
Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának 
I. éves PhD hallgatója, dr. Orosz Flóra a ké-
szülő disszertációja témájául választott. Vele 
beszélgettünk erről az izgalmas és innovatív 
területről. 
 
Mivel egy olyan intézményről van szó, 
amelynek nem köztudomású a meghatáro-
zása, érdemes ennek tisztázásával kezde-
nünk a beszélgetést. Tulajdonképpen mit 
értünk a szociális farm kifejezés alatt?
Először is, nagyon szépen köszönöm a felké-
rést. A szociális farm valóban egy új, innova-
tív modell Magyarországon, és valóban keve-
sen ismerik ennek a fogalomnak a jelentését. 
Legrövidebben úgy fogalmazható meg, hogy 
ez egy mezőgazdasági tevékenységi forma. 
Multifunkcionálisnak tekinthető, ami azt jelen-
ti, hogy a hagyományos agrárgazdasági tevé-
kenységek mellett társadalmi, illetve ökológiai 
funkciót is ellát. Jelentőségét 
alátámasztja, hogy első-
sorban hátrányos helyzetű 
személyeket karol fel, az ő 
foglalkoztatásukat és integ-
rációjukat igyekszik biztosíta-
ni. Itt tág értelemben vett hát-
rányos helyzetű személyeket 
kell értenünk, tehát nem csak 
a fogyatékossággal élő em-
bereknek kínál munka-, szo-
ciális és bizonyos esetekben 
lakhatási lehetőséget, ha-
nem megváltozott munkaké-
pességűeknek és börtönvi-
selt személyeknek is. 

Mikor és milyen indíttatásból kezdtél el ez-
zel a témával foglalkozni?
Körülbelül három évvel ezelőtt ismerkedtem 
meg a fogalommal, amikor az évfolyamdol-
gozatomhoz kerestem megfelelő témát. Az 
ötletet a konzulensem, Prof. Dr. Csák Csil-
la tanárnő vetette fel, engem pedig szinte 
azonnal magával ragadott a terület. Ennek 
nyomán született meg két TDK-dolgozatom, 
illetve kijutottam a XXXIII. OTDK-ra is, ahol 
az agrárjogi szekcióban első díjat kapott a pá-
lyamunkám. Ezek után egyértelmű volt szá-
momra, hogy ezt a területet választom a PhD 
értekezésem témájául, hiszen még számos, a 
téma által érintett terület vár kutatásra.

Miben látod ennek a sokrétű intézmény-
nek a legfőbb előnyeit? 
Elsődlegesen, ahogy már említettem, azt, 
hogy hátrányos helyzetű személyeket igyek-
szik foglalkoztatni és mentális körülményeiket 
javítani. Valamint nagyon fontos szemléletfor-
máló szerepük is van, hiszen rengeteg
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óvódás és iskolás cso-
portnak szerveznek ki-
rándulásokat szociális 
farmokra. Ezeken kívül 
a tényleges mezőgaz-
dasági munkálatok vég-
zése is lényegi elemet 
jelent. Összességében 
véve fontos társadalmi 
és gazdasági jelentő-
séggel bírnak a farmok. 

Konkrétan milyen te-
vékenységek végzése 
zajlik egy szociális far-
mon?
Nagyon széles spektru-
mot ölel fel a végezhető 
tevékenységek köre. 
Zöldséget, gyümöl-
csöket termesztenek, és állatokat is tarta-
nak. Miskolcon is van egy ilyen intézmény, a 
Szimbiózis Alapítvány rehabilitációs farmja, a 
Baráthegyi Majorság. Ott például kecskéket 
tartanak, amelyeknek felhasználják a tejét, 
sajtot készítenek belőle. Tehát termelést és 
értékesítést is végeznek. Illetve fontos még 
a szolgáltató tevékenység, hiszen a farmon 
tevékenykedőknek a foglalkoztatás mellett 
nappali ellátást is biztosítanak. Valamint kü-
lönböző foglalkozásokat is tartanak, és bizo-
nyos farmok, például a miskolci, biztosítja a 
bentlakás lehetőségét.

Hogyan zajlik maga a kutatás? 
Mind az elméleti, mind a gyakorlati kutatás 
nagyon fontos szerephez jut a témához kap-
csolódóan. A rendelkezésre álló hazai forrá-
sok mellett a nemzetközi anyagok felkutatása 
is elengedhetetlen.   Bár már készült egy kézi-
könyv a szociális farmokról, nagyon kevés ha-
zai irodalom áll rendelkezésre. A nyugat-eu-
rópai országokban elterjedt intézménynek 
minősülnek, így fontos a külföldi empirikus 
kutatás is. 

Mit tapasztaltál a külföldi tanulmányutad 
során? 
Ősszel Londonba utaztam, és az ott lévő far-

mokon végeztem gyakorlati kutatást. Ezek 
azért is nagyon érdekesek, mert magán a 
városon belül, mintegy oázisként helyezked-
nek el. Nyilvánvalóan ezeknél az ún. city far-
moknál is elsődleges célt jelent a hátrányos 
helyzetű emberek mezőgazdasági tevékeny-
ségekkel történő foglalkoztatása, megismer-
tetése és integrációja. Gyermekeknek és 
felnőtteknek is nyújtanak lehetőségeket, és 
nagyon fontos, hogy Angliában már kiforrott a 
működéshez szükséges jogi szabályozás és 
pénzügyi támogatás, finanszírozás is. Bejegy-
zett jótékony szervezetként működnek, az ún. 
önkéntes szektor részét képezik. A kutatásom 
következő állomásaként Hollandiába szeret-
nék ellátogatni az ottani farmok tanulmányo-
zása érdekében.

Miben látod a szociális farmok jövőjét? Mi-
lyen eredményt szeretnél a kutatásoddal 
elérni?
Nagyon fontos, hogy a farmok ténylegesen 
szabályozott, támogatott és legalizált tevé-
kenységi formaként működhessenek ha-
zánkban. Ezért a legfontosabb feladatot a 
jogszabályi keretek kialakítása jelenti. Dolgo-
zatomban ennek eléréséhez igyekszem kü-
lönböző megoldási javaslatokat kínálni. 

Halász Csenge 

Fotó: szantograf.hu
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Gombapaprikás:
Hozzávalók (két, a vizsgáktól nagyon megfá-
radt és megéhezett hallgató számára)
• 250 g csiperkegomba
• 1 nagy fej vöröshagyma
• 300 g csirkemell
• 1 dl olaj vagy zsír
• 3,5 bögre víz 
• 1 dl tejföl 
• 1 púpos evőkanál liszt
• petrezselyem 
• 1 tk Erős Pista
• só, bors, pirospaprika, kömény, fok-
hagyma-granulátum 

Svájci rösztli: 
• 4 közepes burgonya
• 100 g vaj 
• só, bors

Elsődlegesen, ha a rösztit készítjük el kö-
retnek, akkor a burgonyát hámozzuk meg 
és tegyük fel forrástól számítva 30-35 perc-
re főni. Míg fő a krumpli, addig elkészítjük a 
gombapaprikást. A feldarabolt, sóval, borssal 
befűszerezett húst forró serpenyőben hirte-
len, fe héredésig átsütjük. Ezek után a húst 
kivesszük, és egy tányérban pihentetjük. A 
serpenyőben megmaradt zsiradékra borítjuk 
az apróra vágott hagymát, ezt kis lángon üve-
gesre pirítjuk. Addig a gombát megtisztítjuk és  
feldaraboljuk, ha a hagyma már üveges, akkor 
mehet rá a gomba is, amit megsózunk, hogy 
kicsit kiengedje a levét. Mikor már összeesett 
a gomba és a benne lévő víz felét is elpárol-
tuk belőle, lehúzzuk a tűzről a serpenyőt. Me-
het rá az Erős Pista, bors, kömény, fokhagy-
ma-granulátum és a szárított vagy apróra 

vágott petrezselyem. Ha jól összekevertük, 
mehet vissza a tűzre és felöntjük 3 bögre víz-
zel. Fedő alatt közepes fokozaton párolom 40 
percig. Ez alatt a megfőtt burgonyáról leöntjük 
a vizet és hagyjuk kihűlni. 40-45 perc eltelté-
vel, ha a gombapaprikás kellően szaftos lett, 
egy fél bögre meleg vízben elkeverjük a lisztet 
és hozzáöntjük a tejfölt. Amint ezeket simára 
kevertük, mehet bele a paprikásba. Kettőt roty-
tyantunk még rajta, és ha szépen besűrűsö-
dött, készen is van. A kihűlt burgonyákat nagy 
lyukú reszelőn lereszeljük, egy tálban sóval és 
borssal összekeverjük (ha van sok pénzetek, 
még reszelt sajtot is tehettek hozzá). A vajat 
a serpenyőben felolvasztjuk, amint elkezdett 
a széle kicsit barnulni, mehet rá ellapogatva 
a burgonyás keverék. Közepes lángon sütjük 
körülbelül 15 percig, aztán egy tányért teszünk 
a serpenyőre, és így ráfordítjuk a burgonyale-
pényt. A sületlen részével lefelé visszacsúsz-
tatjuk az újravajazott serpenyőbe. Aztán így is 
sütjük 10 percig.  
Az ételhez mindenkinek csudálatos jó étvá-
gyat kívánok! 
Szurplííz! 

#zseller

Így fozz a koliban!

Sziasztok! 
Ma is egy igen egyszerű ételt hoztam el nektek. Régi nagy kedvenc a gombapaprikás, ame-
lyet akár a csirkemell kihagyásával vegetáriánusok is fogyaszthatnak. Én viszont nem vagyok 
vega, szóval azért beledörrentettem egy kevés húst is. Mellé, ha nem csak tésztát akartok 
főzni, bár így is nagyon jó, egy klasszikus svájci ihletésű rösztit ajánlok. 

gombapaprikás csirkemellel és rösztivel
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Kollégiumi férőhely igénylés:
Akik szeretnének pályázni kollégiumra – 
és nem első féléves hallgatók – azoknak 
pályázatukat 2018.05.23-ig kell feltölteniük 
a http://www.mehok.uni-miskolc.hu/unisys/ 
oldalra. A pályázás során az oldalon található 
űrlapot kell kitölteni és a szükséges doku-
mentumokat feltölteni.  A felvétel 10 hónapos 
férőhelylekötést jelent, tehát az első és máso-
dik szemeszterre is vonatkozik a 2018/19-es 
tanévben. Pályázhattok a Miskolci Egyetem 
Bolyai Kollégiumába vagy az UNI-HOTEL 
Diákotthon Kft. Diákotthonába is a rendszeren 
keresztül. A feltöltésre kerülő igazolások ere-
deti példányát őrizzétek meg, mert a kari 
kollégiumi bizottság, illetve a ME-HÖK-KB 
szúrópróbaszerű ellenőrzés miatt bármikor 
bekérheti. További információt a szükséges 
dokumentumokról az oldalon találtok. 

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj:
Azok a hallgatók pályázhatnak erre az ösz-
töndíjra, akik nappali munkarendű alap-, 
mester vagy osztatlan képzésben vesznek 
részt, kiemelkedő tanulmányi eredményt 
érnek el, illetve kimagasló szakmai teljesít-
ményt nyújtanak és aktív hallgatói jogvi-
szonnyal rendelkeznek. Az ösztöndíjat az 
emberi erőforrások minisztere ado mányozza 
szeptember 1-jén, melynek összege 
40.000Ft/hó. Legközelebb pályázni 2018. 
júniusában lehet. A részletes pályázási 
feltételeket a felsőoktatási intézmények hon-
lapja tartalmazza. 

Diákhitel ösztöndíj: 
A Diákhitel Központ által meghirdetett ösz-
töndíj győztes pályázói (14-en) a 2018/19-
es tanévben összesen 700 ezer, vagyis 10 
hónapon keresztül havi 70 ezer forintot kap-
nak. Pályázhat minden olyan 45 év alatti, 
nappali tagozatos, aktív vagy passzív hall-
gatói jogviszonyú egyetemi hallgató illetve 
főiskolás, aki hatályos diákhitel szerződés-
sel rendelkezik, és már legalább két lezárt 
féléve van. Pályázati határidő: 2018. május 4. 
Bővebb információt a diákhitel honlapján az 
aktuális pályázatoknál találtok. 

Felkai András Ösztöndíj:
Az ösztöndíj célja, hogy a magyar gazdasá-
gi és pénzügyi terület olyan szakemberek-
kel gazdagodjon, akiket Felkai Andráshoz 
hasonlóan pozitív beállítottság, hozzáértés 
és nemzetközi látókör jellemez. Minden 
20-30 év közötti magyar állampolgárság-
gal, vagy ma gyar igazolvánnyal rendelkező 
magánszemély megpályázhatja, gazdasági 
területen egyetemi, illetőleg mester oklevelet 
szerzett, vagy valamely intézmény nappali 
tagozatos hallgatója, és ebben a minőségé-
ben legalább öt szemesztert sikeresen elvég-
zett. A bizottság évente 2-5 pályázó részére, 
egyenként átlagosan 250.000-350.000 fo-
rint értékű támogatás odaítéléséről dönt. 
Pályázatok benyújtásának határideje: 2018. 
június 30. További információt a http://www.
felkaiandrasosztondij.hu oldalon találtok.

Siroki Andrea

aktuális pályázatok
Maxold ki az egyetemi lehetőségeid! Ne hagyd ki őket, lehet, hogy nem is tudsz róluk. 
Az alábbi cikkben néhány aktuális pályázatot fogunk bemutatni nektek.

pályáz(z)atok
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