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A jókedélyű íróval való be-
szélgetés során bepillan-
tást nyerhettünk könyvé-
nek részleteibe, valamint 
személyes tapasztalataiba 
egyaránt. Az Egy Maszk 
Drámaműhely tagjai keltet-
ték életre a leírtakat, bepil-
lantást adva a jelenlévők-
nek a sorokba.
Hallhattunk az esküvőszer-
vezés legfontosabb mo-
mentumairól, törvényeiről 
és az esemény lelki jelen-
tőségének megéléséről is. 
Könyvét gazdagítják az 
eddigi „párjaival” átélt tapasztalatai, élmé-
nyei, melyeken ceremóniamesterként lehetett 
jelen.
Tapasztalatai alapján könyvében megemlített 
tanácsai közé tartozik a vendégsereg szelek-
tálása, a zene, valamint a fotózás fontossága, 
melyeknél nem az anyagiak elsőbbségérzete 
a fontos, sokkal inkább, hogy a főszereplő pár 
mit szeretne.
Megemlíthetünk különböző vendégtípusokat:
• Bulizós jóbarát
• Nagyon jó fej rokon – pl. táncpar-
kett ördögeként fellépő nagypapa

• Távolságtartó munkatárs
• Asztalőrzők 
• Bagósok – akik az első adandó al-
kalommal 3 szál cigivel indulnak neki az esté-
nek
• Gyerkőcök – természetesen az el-
sőszámú díszítésszétszedők, amit megfelelő-
en lehet orvosolni lufik alkalmazásával
• Ittasok – két fajtája az „óraszerelő” 
és a „nyakkendőt a fejére kötő mulatós”
Mikos Ákos a legfontosabbnak azt tartja, 
hogy jól lereagáljuk a különböző helyzeteket, 
és jó viszonyt alakítsunk ki a szervezőkkel:

Az egyik esküvőmön a ceremónia kez-
detéig hét ágra sütött a nap, majd fel-
hőszakadás vitte el az egész nap készí-
tett díszletet. Az ara nyugodtan odajött 
hozzám, és azt mondta: „Az eső elle-
nére az a fontos, hogy a kedvesemmel 
vagyok, minden más csak körülmény”.

A beszámoló végén Ákos sok szeretettel 
ajánlotta fel szellemes, egyben elgondol-
kodtató olvasmányának egy példányát a 
Miskolci Egyetemi Könyvtárnak, főképp 
esküvő előtt álló érdeklődők számára.

Rudolf Fruzsina Virág

A Miskolci Egyetemi Könyvtárban megrendezésre került az első olyan író-olvasó találkozó, ame-
lyet a Miskolci Önkormányzat kulturális ösztöndíjjal támogatott. Ezen Mikos Ákos íróval és cere-
móniamesterrel találkozhattunk, akivel Tóth Evelin beszélgetett.

Író-olvasó találkozó

Mikos Ákos - Esküvő tour

Fotók: Kiss ViktorMEGAZIN
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Melyek az új tanév legfonto-
sabb feladatai? Illetve milyen 
újdonságokkal szolgálhat 
2018/2019?
A legfontosabb előttünk álló fela-
datot az intézményi akkreditáció 
jelenti, amely eljáráson ötévente 
minden felsőoktatási intézmény 
meg kell, hogy feleljen. Ez azt je-
lenti, hogy egy olyan dokumentu-
mot kell a Magyar Akkreditációs 
Bizottság elé tárnunk, amelyben 
kellően kidolgozva bizonyítani tud-
juk, hogy – mind személyi összetételt 
tekintve, mind fizikailag – képesek vagyunk 
egyetemi képzéseket folytatni. A legkevésbé 
sem lehet közömbös számunkra, hogy 2019 
decembere után is megmarad-e egyetemi 
jogállásunk, vagy elveszítjük ezt. Az akk-
reditációra való felkészülés egyébként egy 
nagyon hosszas munka, évek óta folyik, 
jelenleg a minőségbiztosítási és oktatási 
rektorhelyettes, Dr. Jakab Nóra irányítja. A 
képzések akkreditációja kapcsán azonban, 
függetlenül ettől az eljárástól, új képzésekről 
is beszámolhatok: végre elindulhat Miskol-
con a vegyészmérnökképzés, illetve a jövő-
ben okleveles ápolókat is képezhetünk.
Komoly feladatot rónak ránk projektjeink is: a 
Miskolci Egyetem mintegy 18 milliárd forintot 
nyert el Európai Uniós fejlesztési források-
ból. Ez létfontosságú az egyetem számára, 
ugyanakkor komoly feladat is, hiszen erősen 
kell koncentrálnunk minden egyes projektünk 
sikeres végrehajtására. Kiemelném ezek kö-
zül a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési 
Központ (FIEK) létrehozásáról szóló projek-
tet, amely egyetemünk legnagyobb, mintegy 
5 milliárdos pályázata. A Műhelycsarnok kö-
rüli építkezések is ehhez kapcsolódnak. 
A Miskolci Egyetem – és ez rendkívüli siker 

– idén a Felsőoktatási Intézményi Kiválósá-
gi Programnak is résztvevője lett. Magyar-
ország tíz kiváló egyeteme között tehát ott 
van intézményünk is, ami hatalmas szakmai 
siker, és 900 millió forintot jelent az egyetem-
nek – továbbá annak az ígéretét, lehetőségét 
is magában rejti, hogy a jövőre induló prog-
ramban is részt fogunk tudni venni, hitem 
szerint komoly eséllyel.
Mindemellett ünnepi tanév előtt állunk, hi-
szen egy 1949. évi törvény döntött arról, hogy 
Miskolcon egyetemet kell létrehozni, vagyis 
Sopronból át kell költöztetni a bányász kart 
és a kohász kart, továbbá létre kell hozni a 
két kar mellett egy gépészmérnöki kart is. A 
Miskolci Egyetem tehát Miskolcra érkezésé-
nek, miskolci létének 70. születésnapját fogja 
ünnepelni a 2018/2019. tanévben. Mivel Sop-
ronba  1919-ben költözött – tulajdonképpen 
menekült – a néhai Selmecbányai Akadémia, 
velük, vagyis a soproni kollégákkal együtt 
egy centenáriumi ünnepségünk is lesz. A 
tanév során több nívós rendezvény kereté-
ben fogjuk megünnepelni a 70., illetve a 100. 
évfordulót. És még egy ünnep, amely szintén 
fontos számunkra: öt évvel ezelőtt jött létre a 
kínai kultúrát és nyelvi ismereteket közvetí-
teni hivatott Konfuciusz Intézet, amely tehát 

BiztonsÁg és törEtlEn fEjlődés

Interjú a MIskolcI egyeteM rektorával

Fotó: Kiss Viktor MEGAZIN
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A szeptemberi számunkban leközölt évindító interjú folytatását olvashatjátok.
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félévtizedes fennállását fogja ünnepelni idén. 
Komoly kínai delegáció lesz egyetemünk 
vendége ez alkalomból, és javaslom, hogy a 
MEgazin olvasói vegyenek majd részt a ren-
dezvényeken.

Milyen változások történtek a felnőttkép-
zés tekintetében?
Az egyetemnek vannak természetesen poszt-
graduális kötelezettségei is, amelyért Mis-
kolcon a Felnőttképzési Regionális Központ 
felelt. Az elmúlt években viszont egyetemünk 
e téren nemigen jeleskedett. Jómagam úgy 
gondoltam, hogy ebben a tekintetben is előre 
kell lépni, ami nem a felnőttképzés megszün-
tetését jelenti, hanem ellenkezőjét: a megerő-
sítését. Felkértem Dr. Piskóti István profesz-
szor urat, a GTK Marketing Intézet vezetőjét, 
hogy segítsen ebben. Ő kidolgozott egy olyan 
koncepciót, amely javasolta, hogy hozzunk 
létre egy ún. Mentorius Tudásközpontot, és 
ennek a feladata legyen a felnőttképzé-
sek szervezése, biztosítása. Professzor 
úr az új központ igazgatói feladatait is 
elvállalta, és hozzálátott a szervezet 
megerősítéséhez, valamint a képzések 
megszervezéséhez.

Hogyan halad az egyetem oktatói gár-
dájának fiatalítása, amelyről korábban 
sok szó esett? Illetve mi a helyzet a 
nemzetköziesedés terén?
Kancellár úrral tavaly előtt úgy dön-
töttünk, hogy indítunk egy programot, 

Terplán Projektet, amelynek az a célja, hogy 
Miskolcon maradjanak a hallgatók és a fiatal 
pályakezdő oktatók is. A szakdolgozatírástól 
a PhD-disszertáció megvédésén át egészen 
a lakásjuttatásig támogatjuk őket. Vélemé-
nyem szerint a programot folytatni kell, to-
vábbra is meg kell tartani a tehetségeket. 
Nem ülhetünk tehát ölbe tett kézzel. Cél te-
hát a Terplán II. Projekt indítása.
Első rektori ciklusom kezdete óta egyébként 
az egyetem úgy tudott megfiatalodni, hogy 
egyszersmind a tudományos fokozattal ren-
delkező kollégák aránya is nőtt, ami különö-
sen nagy eredmény. Haladni kell tehát tovább 
a megkezdett úton, nem elfeledve, hogy – az 
én felfogásom szerint – az egyetem attól 
egyetem, hogy vannak professzorai is. A Mis-
kolci Egyetemnek szerencsére több mint 100 
professzora van, és számuk évről évre nő.
A nemzetköziesedés szintén létkérdés az 
egyetem számára. Korábban volt elég hallga-
tó, volt magas állami finanszírozás, tehát nem 
volt szükség a nemzetköziesítésre. Én úgy 
döntöttem, legyen egy rektorhelyettes, akinek 
az a feladata, hogy a Miskolci Egyetemet kül-
földről is láthatóvá tegye, és onnan is hozzunk 
hallgatókat. Tavaly kb. 250 hallgató érkezett 
a világ 27 országából. A 2018/2019-es tanév-
ben pedig már több mint 300 külföldi hallgató 
kezdi meg nálunk a tanulmányait. Az IFT-ben 
foglaltaknak megfelelően 2020-ra 500 főt kell 
elérnünk. Ez elérhető cél, de komoly erőfeszí-
tést igényel részünkről.

Fotók: Kiss ViktorMEGAZIN
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Az egyetemünket is érinti, hogy Horváth 
Zita az új kormányzati ciklusban is az 
EMMI felsőoktatásért felelős helyettes ál-
lamtitkára maradt.
Korábban – mint általános rektorhelyettes – 
Dr. Horváth Zita a helyettesem volt, és min-
dig meg voltam győződve afelől, hogy az 
egyetem akkor is jó kezekben van, ha nem 
vagyok Miskolcon. Az oktatási kormányzat 
2017 tavaszán aztán felkérte őt felsőoktatá-
sért felelős helyettes államtitkárnak. Én akkor 
arról biztosítottam, hogy támogatom őt, és 
bármi történjék, a Miskolci Egyetem vissza 
fogja várni. Tavaly munkába állt, idén pedig 
megerősítették őt pozíciójában, ami nagy 
öröm és megtiszteltetés az érintett és egye-
temünk számára is. Megnyugtató a teljes 
felsőoktatás számára, hogy olyan személy 
vált a legfelsőbb szakmai irányítójává, aki 
roppantul tájékozott e területen, és komoly 
elvégzett munkával a háta mögött érkezett 
vezetői posztjára.

Egy személyesebb jellegű kérdéssel zár-
nánk interjúnkat. Mivel tud kikapcsolódni 
munkája mellett? Van esetleg valamilyen 
hobbija Rektor Úrnak?
Én hétfőn reggel 7 órától péntek este 8-9, 
akár 10 óráig is a Miskolci Egyetemen va-
gyok. Hétköznaponként általában 6-7 órakor 
végzünk. Amíg tehát itt tartóz-
kodom az egyetemen, a kikap-
csolódás szóba se kerülhet. 
Este általában családtagokkal 
vagyok, hiszen Miskolcon is 
él két gyermekem és két uno-
kám. Az estét tehát rendszerint 
családi körben töltöm. Néha a 
régi barátaimmal találkozom, 
így este 10 óra előtt nemigen 
érek a lakásomra. Ezentúl ol-
vasni, szórakozni már nemigen 
jut időm. Marad a hétvége. 
Szombatonként Budapesten 
tudok kikapcsolódni, nagyon 
gyakran járunk például moziba. 
Számomra a film az az eszköz, 

ami igazán kikapcsol. Most nyáron több időm 
jutott a pihenésre, és nagyon jó könyveket 
tudtam végre elolvasni, például az igazság-
ügyminiszter úr, Prof. Dr. Trócsányi László 
volt párizsi nagyköveti visszaemlékezéséről 
szóló „Párizsi Napló” c. könyvét említem. A 
zene számomra leginkább a kemény rock-
zenét jelenti – például Aerosmith, Guns N' 
Roses, U2 –, ezen nőttem fel, és a mai napig 
ezt hallgatom a legszívesebben Budapest és 
Miskolc, valamint Miskolc és Budapest között 
az M3 sztrádán. A komoly zene tekintetében 
kedvencem Beethoven és Mozart, de szí-
vemhez közel áll a cseh Szmetana zenéje is. 
Különösen a Vltava, a Moldva, illetve a Ha-
zám című hat tételből álló szimfonikus ciklus 
minden egyes tétele.
Konfucius szerint, aki azt csinálja, amit sze-
ret, annak sohasem kell dolgoznia. Nekem 
azért nincsen igazából hobbim, mert azt csi-
nálom, amit szeretek. A Miskolci Egyetemre 
érkezésemtől, 1984-től tudom, hogy egye-
temi oktatónak születtem, csak éppen nem 
tudtam róla.  Rajongásig szeretem a hivatá-
somat, ezért nincs igazán hobbim. Amire vi-
szont jelenleg sajnos nem jut időm, az a hor-
gászás. Ez az, amit majd csak akkor fogok 
gyakorolni, ha nyugdíjba megyek.

Konyári György

Fotó: Kiss Viktor MEGAZIN
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HonvédElMi vÁndorkiÁllítÁs
Idén a Miskolci Egyetem is helyt biztosított a vándorkiállításának, amely a Magyar Honvéd-
ség 170 éves történetét mutatta be.

2018-ban ünnepeljük a 
Magyar Honvédség fennál-
lásának 170. évfordulóját. 
A vándorkiállításon minden 
érdeklődő megtekinthette 
a jellegzetes tárgyakat, il-
letve a 170 év alatt történt 
legfontosabb eseménye-
ket. A tárlat az időszakot öt 
nagy egységre osztja fel: 
1848–1868, 1868–1918, 
1918–1945, 1945–1990 és 
végül az 1990-től napjainkig 
terjedő időszak. Az öt idő-
szak mindegyikéhez társul 
egy-egy egyenruha, vala-
mint zászló, amely jellemzi 
az adott korszakot.
A modern hadsereg megalakulása 1848 má-
jusára tehető, amikor Batthyány Lajos utasí-
tására felszereltek tíz reguláris gyalogzászló-
aljat, amelyet honvédségként emlegettek. A 
magyar állam elleni külföldről érkező fenye-
getések hatására 1848. július 11-én Kossuth 
Lajos kérésére Pesten az Országgyűlés kép-
viselői 200 ezer újoncot és 42 millió forintnyi 
hadihitelt szavaztak meg, ezzel létrehozva a 
Honvédséget.

A kiállításon olyan tárgyak is el lettek helyez-
ve, amelyek nagy szerepet játszottak a Ma-
gyar Honvédség történetében. Mint például 
a fekete tiszti sapka, ami tisztikar jelképnek 
számított, emellett az érdeklődök egy bocs-
kai sapkát is megtekinthettek, ami a legis-
mertebb magyar katonai fejfedő.
Az egyetemi megnyitón Prof. Dr. Torma And-
rás rektor úr tartott beszédet. Ebben megem-
lítette, hogy milyen fontos minden államnak a 
haza védelme, majd történelmi előzményeket 
is felevenített, amelyeket az érdeklődők és a 
diákok is megtekinthettek. Rektor Úr büszkén 

beszélt arról, hogy az egyetem mindig is jó 
kapcsolatot ápolt a honvédséggel. Az együtt-
működés keretein belül a hallgatók a Honvé-
delmi ismeretek órát is felvehetik szabadon 
választható tárgyként. Horváth Zita, az Em-
beri Erőforrások Minisztériumának felsőok-
tatásáért felelős helyettes államtitkára arról 
szólt, hogy a bolognai rendszer bevezetése 
után a Miskolci Egyetemen jött először létre 
hadtörténeti szakirány.
A megnyitón még Dr. Lippai Péter, a Magyar 
Honvédség 5. Bocskai István Lövészdan-
dár ezredese beszédében hangoztatta: ”Ez 
a tárlat nagyon jó lehetőségeket kínál arra, 
hogy országszerte terjesszük az ismereteket 
a katonaságról. A történelmi korszakok sok-
szor változhatnak, a honvédség azonban ma 
már politikamentes, és a kiállítás anyaga is a 
tényadatokra támaszkodik.”
A kiállítás megnyitója után előadásokat tar-
tottak a Magyar Honvédség egy-egy korsza-
káról. A Honvédségi vándorkiállítás idén még 
megtekinthető Dunaújvárosban, Győrben, 
Székesfehérváron, Sátoraljaújhelyen, Szent-
endrén, Szombathelyen és Egerben.

Berényi Barbara
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A sokszínű programoknak köszönhetően 
mindenki betekintést nyerhetett a legkülön-
bözőbb tudományterületek világába.

A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan idén 
is hatalmas érdeklődéssel zajlott le a tanbá-
nya-látogatás, de néhány példával élve, a 
térképes kvízjátékok, az 
egészségtudományi sza-
baduló szoba és a látvá-
nyosabbnál látványosabb 
kémiai és fizikai kísérle-
tek is rengeteg érdeklődőt 
vonzottak. 

De mindenki testközel-
ből átélhetett egy valódi 
konyhai porrobbanást a 
Vegyipari és Biztonság-
technikai Laboratórium-
ban és az egyetemi park 
könyvtár előtt elterülő 
részén egy igazi éjszakai 
állatlesnek is a részesévé 

válhatott bárki. 
A különböző társadalom-
tudományi programok 
iránt érdeklődők külön-
böző nyelvi játékokon 
vehettek részt, valamint 
betekinthettek egy valódi 
kínai tea ceremónia rész-
leteibe is. 
De színesítette a palet-
tát egy I. világháborúról 
szóló előadás, lehetőség 
nyílt jogászi talárban fo-
tózkodni és egy valódi 
jogi kvízt is kitölthettek 
az érdeklődők, tesztelve 
ezzel a „jogászi gondol-
kodásukat”. 

Véleményem szerint igazán hasznos és vi-
dám tudományos élményekkel térhetett haza 
mindenki, aki részt vette az idei Kutatók Éj-
szakáján. 

Halász Csenge

Fotók: Kiss Viktor, Sivák Koppány

kutatók éjszakÁja a Miskolci EgyEtEMEn
Egyetemünkön szeptember 28-án ismét megrendezésre került a Kutatók Éjszakája rendez-
vény, amely minden évben hatalmas érdeklődésnek örvend. Idén sem volt ez másképp, 
minden korosztályból érkeztek látogatók az egyetemre.
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Fotók: Stumphauzer Laura

Maga a kollégiumok közti vetélkedő nem 
újdonság, hiszen régebben egészen 
1998-ig hasonló verseny volt a STUDILI. 
A rendezvény célja, hogy a kollégistákat, 
illetve az arra tévedő diákokat közelebb 
hozza egymáshoz, és kimozdítsa a szo-
bából ismerkedésre, és a szorosabb 
csapatmunkában való részvételre ösztö-
nözze. Kari szinten igen vegyes csapatok 
szoktak kialakulni, hiszen manapság már 
nem lehet teljesen elkülöníteni a kollé-
giumokat ilyen szempontból. A játékban 
30-30 fő vett részt, és idén a régi 25 órához 
képest most 12 óra állt a szervezők rendel-
kezésére a verseny megvalósítására. Ebben 
az évben előre kiadott és azonnal teljesítendő 
feladatok voltak. Az előre megoldandó, avagy 
nevezhetnénk őket már minden évben kötele-
ző feladatoknak a zászlókészítés, csapatindu-
ló írás, totemépítés, és egy kisfilm forgatása, 
mely az itteni életet mutatja be. Idén a mesék 
világa volt a fő téma, így a kollégiumok húztak 
egy-egy rajzfilmet 1-2 héttel a verseny előtt: 
az E/1 Mickey egérre, az E/2 Scooby Doo-ra, 
az E/3 Dr. Bubóra, az E/4 a Pokémonra, az 
E/5 a Tini Nindzsa Teknőcökre, az E/6 pedig 

a Teletabira építette előzetes feladatait. Az 
ivós számok is részét képezik a vetélkedőnek, 
melyben a kollégisták igen jól szerepeltek, 
legyen szó vízről, vagy más kedvelt italokról. 
Vannak visszatérő feladatok is a verseny so-
rán, mint a kötélhúzás, sörváltó, lépcsőfutás, 
és mivel az egészség is fontos dolog ugyebár, 
így a káposztaevés is ilyen. A feladatok között 
mindig zene szólt, ez felébreszti a már fáradt 
versenyzőket, és igen jó hangulat kerekedett 
közös tánccal, vonatozással. Sokan még a 
kötelező órákra, sőt zárthelyikre is szakítottak 
időt a feladatok közt, míg mások tartották a 
frontot.
A 2018-as Kolimpiát az E/6-os kollégium nyer-

te, így ők megkapták az esélyt 
arra, hogy tavasszal a K/elet/
Olimpián képviseljék egyetemün-
ket, ahol a kelet-magyarországi 
egyetemek kollégistái csapnak 
össze. Esti sztárvendégek is 
voltak az after buliban, egy nagy 
régi kedvenc, azaz Mc Hawer, és 
a mostanában felfutott Pixa. Fer-
geteges hangulatot csináltak az 
eredményhirdetés után, így min-
denki elengedhette magát a fá-
rasztó és eseménydús nap után.

Stumphauzer Laura

kolIMpIa 2018
Idén hetedik alkalommal került megrendezésre a kollégiumok közti izgalmas vetélkedő, a 
Kolimpia. A ME-HÖK szervezésében, a ME-HÖK KSB-vel közösen megtartott verseny idő-
pontja október 4-én volt. Mind a 6 Bolyai Kollégium részt vett az eseményen, sajnálatos 
módon az Uni-Hotel nem indult. A rendezvény során különféle vicces és kreatív feladatokat 
kellett megoldaniuk a csapatoknak.
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A belvárosban található 
Stamp Bor & Koktélbár ez-
zel a kínálattal várja a szó-
rakozni vágyókat.  Faragó 
Csaba tulajdonos elmond-
ta, hogy 2014-ben volt esé-
lye az egység megvásár-
lására, hiszen látott benne 
fantáziát és tetszett neki 
a felmerülő lehetőség. Az 
alapvető koncepció, hogy 
különbözzön minőségben a 
megszokott vendéglátóipari 
egységektől, tudjon többet 
és változatosabbat nyújtani 
az érdeklődők számára. Ő, 
illetve az üzletvezető, Krenyácz Zsolt is több-
éves vendéglátós tapasztalattal rendelke-
zik, így pontosan jól tudják a fiúk, hogy nem 
elég a rugalmas nyitva tartás, szükség van 
még olyan programokra, amely csalogatóan 
hat a „közönségre”. Ennek eredményeképp 
szerveztek az elmúlt hónapokban boreste-
ket, ahol helyi pincészetek mutathatták be 
boraikat. A közeljövőben pedig igyekeznek 

majd más országok jellegzetes italait, ételeit 
bemutatni tematikus estek vagy hasonló ren-
dezvények keretein belül, a Stamp Clubban 
pedig tovább bővítik és színesítik a fellépők 
repertoárját, hogy ezáltal minél több igényt 
kielégíthessenek. Elmondásuk alapján az 
összetartó csapatnak köszönhetően tudják 
könnyen és egyszerűen átugrani a felmerü-
lő akadályokat. Ők maguk is rendszeresen 
kiveszik a részüket a feladatokból, legyen 

szó akár felszolgálásról, 
italkészítésről. A csapat 
egésze a kezdetek óta 
bízik a minőség erejében, 
amely eddig is előrelendí-
tette őket. Tehát ha valaki 
szeretne egy finom kávét, 
koktélt, ízletes bort, vagy 
egyéb különleges italt 
elfogyasztani és fontos 
számára a hangulatos 
miliő, térjen be a város 
centrumában található 
Stampba.

Apagyi Beáta

Első ÁlloMÁs: staMp
A rovatnak köszönhetően kiléptünk a komfortzónánkból (lásd Egyetemváros), nyakunkba 
vettük a városmagot - a feladatnak eleget téve -, kerestünk egy olyan helyet, ahol igé-
nyes szolgáltatások kíséretében fogyaszthat minőségi italokat, ételeket a nagyérdemű, 
valamint színvonalas zenei felhozatal mellett engedheti ki a fáradt gőzt a hétvége fo-
lyamán. 

Fotók: Kiss Viktor MEGAZIN

2
018

. O
K
T
Ó
B
E
R

V
I. ÉV

FO
LYA

M
 7. SZÁ

M

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA



--
--
--
--
--

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

--
--
--
--

- - - - - - - - - -

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

- - - - - - - -

11Fókuszban

MEGAZIN

2
017. M

Á
R
C
IU

S
V. ÉV

FO
LYA

M
 2. SZÁ

M

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

Fotó: Dr. Apáti Pál

MIskolcI rotarIsták segÍtségével újra 
szól a bbzI hangversenyzongorája

Miskolc város első zeneiskolájának utód-
ja ma a Miskolci Egyetem fenntartásában 
működik. Az oktatáshoz és koncertekhez 
elengedhetetlenül szükséges hangszerek 
beszerzése és javítása a Miskolci Egyetem 
költségvetésének terhére történik, ami a je-
lenlegi gyakorlat szerint sajnos az ideális fel-
tételek megteremtéséhez nem elegendő. Az 
intézet zenekarai több jótékonysági rendez-
vény szervezésével igyekeztek maguk meg-
oldani a legsürgetőbb feladatokat, azonban 
ezek az erőfeszítések nem bizonyultak elég-
ségesnek. A Rotary Club Miskolc-Tapolca tu-
domást szerezvén e gondokról – az egyetem 
és az intézet vezetésével történt konzultációt 
követően – úgy határozott, hogy az intézet 
Bösendorfer hangversenyzongorájának me-
chanikai felújítását magára vállalja. 

A felújítás 2018 esztendő nyarán megtörtént, 
amely bruttó 750.000 forintba került. A Rotary 
Club Miskolc-Tapolca együttműköd-
ve a Rotary Club Miskolci Angya-
lokkal három különböző forrásból – 
közel azonos arányban – teremtette 
elő a szükséges összeget. A 2018. 
évi Miskolci Becherovka Kocsonya-
farsang látogatóinak adományai 
(amiért különleges kocsonyákat és 
az egyetemünk hagyományait kö-
vető Krampampulit kaptak ajándék-
ba), a Rotary International alapítvá-
nya (The Rotary Foundation) 1000 
USD (District Grant) támogatása, 
valamint a hagyományos miskolc-
tapolcai Rotary Anna-bál – ame-
lyet ebben az évben egyetemünk 

aulájában és üveg előcsarnokában rendez-
tek meg – együttesen adták a zongora felújí-
tásának fedezetét.

A Bartók Béla Zeneművészeti Intézet tanára, 
Dr. Birtalan Zsolt, akinek ezúton is szívből 
gratulálunk DLA fokozatának közelmúltbeli 
sikeres megvédéséhez, növendékei közre-
működésével nagysikerű koncert keretében 
virtuóz előadással „avatta fel” a megújult 
hangszert 2018. szeptember 27-én a Zene-
palotában. Műsoron volt: Frederic Chopin: 
Barcarolle (op. 60), és a h-moll szonáta (op. 
58) Dr. Birtalan Zsolt előadásában, valamint 
Ludwig van Beethoven: g-moll cselló-zongo-
ra szonáta I-II tétele, amelyet Kun Alexandra 
csellón, és Harmati Benjámin zongorán adtak 
elő.

Dr. Ormos Tamás
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Egyetemünk Bartók Béla Zeneművészeti Intézetének 50 esztendős Bösendorfer koncert-
zongorájának mechanikáját 2018 nyarán sikerült felújítani. A megújult zongorát Dr. Birtalan 
Zsolt és a BBZI növendékei egy koncert keretében mutatták be a nagyközönségnek a 
Zenepalotában. A felújítás költségeit a Rotary International két miskolci klubjának ado-
mányai fedezték.
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Mentorius Tudás- és Képzőközpont néven folytatja tovább munkáját július 1-től az egye-
temünk egykori Felnőttképzési Regionális Központja.  A szervezet igazgatójától, Prof. Dr. 
Piskóti Istvántól még több részletet tudhatunk meg a központ terveire és jövőjére nézve. 

MEntorius tudÁs- és képzőközpont

Fotó: internet MEGAZIN
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MEgazin: Mi az oka a névváltoztatásnak? 
Prof.Dr.P.I.: Ennek nagyon fontos, alapvető-
en piaci, marketing oka van. Ezzel is szeret-
tük volna jelezni, hogy új időszak kezdődik, 
új – az Egyetem Szenátusa által egyhangú-
an támogatott – szakmai koncepció mellett. 
A névválasztás azért volt fontos, mert sze-
retnénk márkázni az oktatási, felnőttképzési 
szervezetet, a tudáspiacon tudatosan felépí-
teni a pozícióját, az imázsát. 

MEgazin: Mik a jövőbeni célok?
Prof.Dr.P.I.: Sokirányú törekvésünk van. 
Alapvetően azt szeretnénk, hogy egy nagyon 
sokszínű, szakmailag profi kínálattal egy 
országosan elismert, nagy hallgatói létszá-
mot magáénak tudó, üzletileg, bevételeiben 
is sikeres központ jöjjön létre, amely nem 
csak képzéseket, hanem egyéb együttmű-
ködéseket is indukál a vállalkozások és az 
egyetemünk karai, intézményei között. Azért 
is ez a neve, hogy tudás- és képzőközpont, 
mert úgy gondoljuk, hogy a tudás cseréjének 
csak egyik formája, hogy oktatunk. Ez is te-
hát a célunk, hogy egy komplex, kooperatív 

tudásteremtés, tudáscsere 
jöjjön létre a cégekkel és 
más szervezetekkel. Ez nem 
csak vállalkozásokat, hanem 
non-profit intézményeket, 
adott esetben kormányzati, 
önkormányzati partnereket 
is jelent. 

MEgazin: Milyen a kap-
csolatrendszerük a helyi 
nagyvállalatokkal?
Prof.Dr.P.I.: Tudatosan épít-
kezünk, nem csak helyi és 
nem csak nagyvállalatokra 
koncentrálunk. Saját piacot 
is építünk, de minden inté-

zetnek és karnak is segítünk abban, hogy a 
saját kapcsolataira egy jó szolgáltatást nyújt-
sunk, hiszen a Mentoriusnak az a feladata, 
hogy közvetítő, szolgáltató szerepet játsz-
szon. Vegyük példának a Magyar Járműal-
katrészgyártók Országos Szövetségének 
– nemrégiben a Zalazone-ban tartott – jubi-
leumi konferenciáját, ahol lehetőségünk volt 
Magyarország talán legjobb 300 cégének 
megmutatni törekvéseinket, ahová négy kar 
mintegy 30 képzési programját vittük el. Az-
óta több pozitív visszajelzést és ajánlatkérést 
is kaptunk. De építjük más szakmai szövet-
ségekkel, a Magyar Kereskedelmi- és Ipar-
kamarával is az együttműködést, s tudatosan 
marketingprogramot alakítunk ki a kezdemé-
nyezéseink népszerűsítésére. 

MEgazin: Milyen területeken indítanak 
képzéseket? 
Prof.Dr.P.I.: Az egyetemünkön művelt min-
den tudomány- és szakmaterülettel tervezhe-
tünk, de hogy hol indul egy tréning, egy szak-
irányú továbbképzés vagy egy workshop, 
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az attól is függ, hogy 
milyen programok áll-
nak össze az egyetem 
karain, intézeteiben, 
tanszékein, másrészről 
pedig, hogy a megren-
delők mit igényelnek. 
Most a legnagyobb ak-
tivitást a műszaki karok 
mellett a gazdasági, üz-
leti képzéseknél látunk. 
Két oldalról építkezünk; 
vagy tudunk valamit és 
megpróbáljuk eladni, 
vagy keresnek minket, 
találunk lehetőségeket a 
piacon, és akkor terméket fejlesztünk. A Men-
torius tehát mind belső, mind külső szolgálta-
tóként, közvetítőként jelenik meg. 
Az egyetemi hallgatóság számára is érdekes 
lehet egy-egy programunk például a közössé-
gi média, az Instagram, Facebook, az online 
világ működésével kapcsolatos nyitott előa-
dások, az autóvezetői képzés, vagy éppen a 
Bűnmegelőzési Szabadegyetem, ahol "Bűn 
és bűnhődés" címmel hangzanak el előadá-
sok, melynek keretein belül Stohl András és a 
"viszkis rabló" is megfogalmazza gondolatait.  

Emellett készülünk a pénzügyi kultúra, az 
okosvásárlás, s más érdekes témákban a 
miskolci, a térségbeli lakosság számára nyi-
tott programokkal.

További információért keressék fel a www.
mentorius.hu-t, vagy a Központ (mentorius-
me) Facebook-oldalát.  A személyes érdek-
lődőket a Mentorius Tudás- és Képzőközpont 
munkatársai pedig az A/4-es épület 102, 
103 szobájában várják. E-mail: mentorius@
uni-miskolc.hu. 

Somoskői Dóra
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intErjú siMénfalvi zoltÁn dékÁnnal
2018. július 1-jétől új dékánt köszönthetünk a Gépészmérnöki és Informatikai Kar élén.  Dr. 
Siménfalvi Zoltán dékán úrral a kar jelenlegi helyzetét érintő kérdések mellett a jövőt érin-
tő elképzelésekről is beszélgettünk.

Fotó: Kiss Viktor MEGAZIN
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Pár hónapja kapta meg a dékáni kineve-
zését, mennyiben hoz ez újdonságot a kar 
életében? 
A kinevezésem első benyomásra valóban 
frissnek tűnik, de valójában már hosszabb 
ideje részt veszek a kar vezetésében. Egy 
éve nyáron kaptam határozott idejű dékáni 
kinevezést Rektor úrtól, amely bizonyos te-
kintetben kontinuitást is jelent az előző idő-
szakhoz képest, hiszen már az előző dékáni 
vezetésben általános dékánhelyettesként 
tevékenykedtem. Munkám során számos 
fontos, a kar humán és gazdasági ügyeit is 
érintő kérdéssel találkoztam, melyek alapján 
nem idegen tőlem a jelenlegi feladat. Nagy 
lelkesedéssel, a kar sikeres jövőjét biztosító 
stratégiai területek fejlesztése és erősíté-
se szándékával kezdtem meg a munkámat. 
Természetesen a már elkezdett reformokat, 
többek között a fiatalok életpálya-modelljét, 
a tudományos láthatóság növelését és a kar 
kommunikációjának a fejlesztését (honlap, 
kiadványok, beiskolázás) mindenképpen 
szeretném folytatni a továbbiakban.
Ha már említésre került a beiskolázás, 
akkor nem mehetünk el szó nélkül amel-
lett a statisztikai adat mellett sem, hogy a 
tavalyi évhez képest 15%-al több hallgató 
nyert felvételt a kar képzéseire. Mit gon-
dol, minek köszönhető ez a növekedés?
A beiskolázási programunk fejlesztése körül-
belül öt évvel ezelőtt kezdődött el, melynek 
eredménye többek között a honlapunk és a 
kiadványaink folyamatos korszerűsítése is. 
Emellett a középiskolák látogatása és a beis-
kolázási rendezvényeken való folyamatos 
részvétel is nyilvánvalóan a program részét 
képezi. Nagyon fontos, hogy az érdeklődő 
középiskolás hallgatók konkrét és meggyő-
ző tényadatokkal rendelkezzenek karunkat 
illetően, és ezek alapján tudjanak majd dön-
tést hozni a továbbtanulásukat illetően. Talán 

ennek a hatékony munkának is köszönhető, 
hogy szeptembertől közel hétszáz új hallga-
tót köszönthetünk a karon. 
Most kissé rátérve a kar jelenlegi hallga-
tóira, várható a közeljövőben olyan vál-
tozás, amely a meghirdetett képzéseket 
érinti?
A képzések tekintetében is kiemelt fontos-
ságúnak tartom a folyamatos fejlesztést. 
Ennek érdekében a jövőben igyekszünk 
még inkább bevonni az üzleti partnereinket 
a képzésfejlesztési és auditálási feladatok-
ba. A hallgatóink közül már a duális képzés 
során is, és természetesen az egyetemi 
padsorokból kikerülve, fiatal diplomásként 
is kapcsolatba kerülnek a vállalatokkal, így 
ezek a vállalkozások rengeteg tapasztalattal 
rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy mi-
lyen hallgatói kompetenciák fejlesztésére 
van szükség. Ekképpen a mintatantervek 
és tantárgyi tematikák véleményezésével 
egy rendkívül hatékony auditálásra kerülhet 
sor. Bízom benne, hogy ezáltal új, a jövőbe-
li munkavégzéshez szükséges naprakész 
kompetenciákkal fejleszthetjük tantervein-
ket. Legfrissebb példánk az „Ipar 4.0” nevű 
tématerület, amelyet egy olyan új szabadon 
választható tantárgy keretében ismertetünk 
meg hallgatóinkkal, amelynek a meghirdetett 
óráit nem egyetemi oktatók, hanem kiemelt 
partnereink szakemberei tartanak, betekin-
tést biztosítva a szakterülethez kapcsolódó 
legújabb fejlesztésekbe. 
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A jelenlegi gazdálkodási környezetben egye-
temi szinten rendkívül fontosnak tartom a sza-
kok szerkezetének és indításának felülvizsgá-
latát, többek között gazdaságosság, hallgató 
létszám, oktatói ráfordítás, valamint az imént 
említett vállalati környezet visszajelzéseinek 
figyelembe vételével.
Ha már többször is szóba kerültek az ipari 
vállalatok, mint partnerek, mi jellemzi a du-
ális képzések jelenlegi helyzetét a karon? 
Jelenleg 71 duális partnerrel állunk kapcsolat-
ban. Az utóbbi időben bizonyos átrendeződés 
figyelhető meg a BSc és az MSc duális kép-
zések tekintetében. Mindkét képzés tekinteté-
ben nagyszámú partnernél helyezkedhetnek 
el a hallgatók, bizonyos cégek viszont olyan 
hallgatókkal szeretnének együtt dolgozni, akik 
már az MSc tanulmányaikat folytatják. Ez nyil-
ván azzal magyarázható, hogy a mérnöki és 
informatikai szakmának vannak olyan ágai, 
amelyekhez elengedhetetlen, hogy a jelentke-
ző rendelkezzen bizonyos előképzettséggel. 
Kissé más terület felé kanyarodva, mi jel-
lemzi a karon jelenleg futó tudományos 
kutatások helyzetét? 
Egy kar akkor lehet sikeres, ha a jó szakem-
berek képzésén túl kutatás-fejlesztési aktivitá-
sa és tudományos teljesítménye is jól látható. 
Egyik sem létezhet a másik kettő nélkül. Ezen 
a területen újdonságot jelent, hogy megfogal-
maztuk és kijelöltük a kar kutatási fókuszterü-
leteit. Jelenleg is zajlik az ezek erősítéséhez 
szükséges feltételrendszer megteremtése. 
Definiálni szükséges az ebbe a körbe való be-
kerülés és működés objektív feltételrendsze-
rét. Véleményem szerint az a terület válhat 
ennek részesévé, amely többek között aktív 
szakemberképző hely, valódi ipari kapcsola-
tokat tud felmutatni, valamint szükségképpen 
rendelkezik széleskörű, minőségi tudomá-
nyos, publikációs tevékenységgel, valamint 
jól felszerelt laboratóriumi háttérrel is. 
Ezen a területen folytatni kívánom az immár 
5 éve elkezdett, kutatóink és oktatóink telje-
sítményének évenkénti értékelését, amely 
többek között remélhetőleg a habilitációs és 
akadémiai doktori fokozatok nagyobb számú 
megszerzését is eredményezni fogja.

 
A hallgatók tudományos életbe való bevo-
nása hogyan valósul meg?
E tekintetben két fontos körülmény emelhe-
tő ki, az egyik az, hogy a karon megalapí-
tásra került a Terplán Zénó Szakkollégium, 
amely már második féléve aktívan működik, 
kiemelt hallgatói érdeklődés mellett. Egy fris-
sen elnyert pályázat keretében pedig még 
hatékonyabban tudja támogatni szakmai 
tanulmányutak, valamint tudományos pálya 
iránt érdeklődő hallgatók konferenciákon való 
részvételének költségeit. Mindezek mellett ki-
emelhető a Tudományos Diákköri aktivitás tá-
mogatása, amely mind hallgatói, mind oktatói 
részről nagyfokú elhivatottságot kíván meg. 
Kicsit még a hallgatók témakörénél marad-
va, a Gépészmérnöki és Informatikai Kart 
érintően gyakran elhangzik az a kijelentés, 
hogy nagy a lemorzsolódás. Mit gondol 
erről? 
Az előző tanévben részletes vizsgálat alá 
kerültek a lemorzsolódás különböző okai, és 
megállapításra került, hogy a legalacsonyabb 
lemorzsolódási rátával a Gépészmérnöki és 
Informatikai Kar rendelkezik. Mindemellett 
ezen arány csökkentése érdekében is szá-
mos intézkedés zajlik a karon. Ezek közé tar-
tozik a kritikus tárgyak azonosítása, a Terplán 
Zénó program, amelyben fiatal oktatóink a 
saját tárgyaikban oktatott hallgatókat mento-
rálják, a kari Hallgatói Önkormányzat kezde-
ményezésére indult tutor-program, amelynek 
keretében egyes tárgyakban már jól teljesített 
hallgatók jelentkeznek tutornak és segítik a 
lemaradókat, valamint folyamatban vannak a 
DualDrive és a FŐNIX EFOP projektek támo-
gatásával megvalósuló felzárkóztató progra-
mok is. 

Halász Csenge 
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MEgazin: Kérlek, mutatkozzatok be és 
mondjátok el, hogyan jutottatok a HÖK 
közelébe.
Tóth Alfréd: A Műszaki Földtudományi Kar 
hallgatói önkormányzatának és a Dudujka 
völgyi Rókák Baráti társaságának elnöke 
vagyok. A 2012-13-as tanévben voltam elő-
ször évfolyam-képviselő, 2 évre rá a karnak 
általános alelnöke, az azt követő évben pedig 
már elnöke lettem. Ezt azóta is váltogatom 
valamilyen szinten. Vagy elnöki, vagy alelnöki 
pozícióban vagyok, illetve voltam a ME-HÖK 
általános alelnöke is. Ezek mellett párhuza-
mosan az elmúlt két évben a HÖOK (Hallga-
tói Önkormányzatok Országos Konferenciája) 
felügyelőbizottsági tagja is voltam.
Barta Mátyás: A Műszaki Anyagtudományi 
Kar hallgatói önkormányzatának elnöke va-
gyok. Jelenleg harmadéven hőkezelő és kép-
lékenyalakító szakirányon tanulok. 2016-ban 
kezdtem a tanulmányaimat és másodéven je-
lentkeztem évfolyam-képviselőnek. Akkor az 
évfolyamom meg is választott. A másodéve-
men lejárt az előző HÖK-elnök mandátuma. 
Kiírták az új pályázatot, amit megpályáztam, 
és sikeresen el is nyertem. Így kerültem ebbe 

a pozícióba. 
MEgazin: Kérlek, mondjátok el pár mon-
datban, hogy mit is csinál a HÖK a ti ka-
rotokon.
Tóth Alfréd: Nálunk a Műszaki Földtudomá-
nyi Karon a HÖK, illetve a Valéta Bizottság 
közösen dolgozik és szervezi a rendezvé-
nyeket, valamint közösen adunk hallgatókat 
a különböző rendezvényekhez. A progra-
mokat vehetjük akár aktualitási sorrendben 
is, kezdve a gólyatáborral, ahol a szervezői 
brigád egy része a HÖK tagjaiból, másrészről 
különböző felsőbb éves hallgatókból áll. A Ku-
tatók Éjszakájára 13 hallgatót küldünk, ennek 
minimum a fele HÖK-képviselő. A gólyabálba 
is besegítünk, és van saját kari sportnapunk 
is. Ápoljuk a hagyományőrzést is, és támoga-
tunk minden olyan hallgatói tevékenységet, 
ami a karunkon belül működik. 
Barta Mátyás: Hasonlóan az MFK-hoz, a 
HÖK és a Valéta Bizottság nálunk is együtte-
sen dolgozik.  Együtt szervezzük a rendezvé-
nyeket, mint a gólyatábor, BALEKhét. Segítjük 
a következő eseményeket is: Bányász-Ko-
hász Balek bál, Selmeci Tisztségátadó. A Ku-
tatók Éjszakájára mi is biztosítunk embereket. 
Támogatjuk a társaságokat mind programjaik 
megszervezéseiben, mind azok anyagi hátte-
rének biztosításában. Ezek mellett a Szociális 
Ösztöndíj Bizottság és a Kollégiumi Bizottság 
is hozzánk tartozik. Nekünk is van kari sport-
napunk, ami a tavaszi félévben kerül megren-
dezésre. Ha szükséges, az oktatásokba is 
besegítünk, de ez nálunk a Valéta Bizottságra 
van bízva. Minden évfolyamról két képviselőt 
választunk. Az ő feladatuk, hogy a HÖK és 
a diákok között megteremtsék a megfelelő 
kapcsolatot. 
MEgazin: Milyen platformon találhatnak 
meg titeket az egyetem hallgatói? 
Tóth Alfréd: Van saját kari honlapunk. Ezen 

hÖk elnÖkI Interjú

        Az előző számunkban már megismerkedhettünk a Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormány-
zatának három új vezetőségi tagjával, most azonban a Műszaki Földtudományi Kar és a 
Műszaki Anyagtudományi Kar HÖK-elnökeivel beszélgettünk el. 

Fotó: Stumphauzer Laura MEGAZIN
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keresztül el lehet érni 
a saját kari HÖK-ös 
honlapot is. Van Fa-
cebook- és Instag-
ram-oldalunk. A kari 
HÖK-iroda ajtaján 4 
kari HÖK-vezető, mint 
személyem, a Szociá-
lis Ösztöndíj Bizottság 
elnöke, Virág Enikő, 
a kollégiumi bizottság 
elnöke, Galyas Márk 
és a kulturális és kül-
ügyi referensünk, Kó-
tai Viktor fogadóórá-
jának időpontja is 
megtalálható. E-mail-
ben, telefonon, személyesen is bármikor elér-
hetnek minket. 
Barta Mátyás: Szintén van egy HÖK-ös hon-
lapunk, amit a ME-HÖK honlapról bárki köny-
nyedén elérhet. Van HÖK-ös Facebook-ol-
dalunk. Ezen nagyon sok fontos információ 
megtalálható, esetleg régebbieket is vissza 
lehet keresni. Az új aktualitások és informáci-
ók mindig ott jelennek meg. A HÖK-irodánk az 
E/3-as kollégium 227-es szobájában található 
meg. A mi fogadóóráink itt szintén megtalál-
hatóak. Ezek kedden és csütörtökön 17-18 
óra között vannak, azonban érdemes előtte 
telefonon egyeztetni. Itt a SZÖB elnöke, Máté 
Miriam, a kollégiumi bizottság elnöke, Svégel 
Mátyás és jómagam várjuk, hogy az esetle-
gesen felmerülő problémákat megoldhassuk. 
A 327-es szobában pedig a Valéta Bizottság 
foglal helyet. 
MEgazin: Milyen kapcsolatot ápoltok a 
többi kari HÖK-elnökkel, valamint az egye-
tem vezetőségével?
Tóth Alfréd: Az egyetem vezetőségével iga-
zából személyes kontaktunk csak a szenátusi 
ülésekkor van, vagy olyan nagyobb rendezvé-
nyen, ahol ők is ott vannak. Én úgy gondolom, 
hogy mindenképpen jó viszonyt ápolunk a ve-
zetőséggel, hiszen kölcsönösen szükségünk 
van egymásra. A kari HÖK-ök vezetője a ME-
HÖK, aminek az elnöke Maksa Balázs. Az ál-
tala rendezett választmányi üléseken minden 

kari HÖK-elnök részt vesz. Ez egy hónapban 
1-2 alkalmat jelent. Ezen kívül a ME-HÖK ál-
tal rendezett vezetőképzőkön és csapatépítő 
programokon is tartjuk a kapcsolatot más kari 
HÖK-képviselőkkel. 
Barta Mátyás: Ez mind ránk is vonatkozik. 
Mi bányászok és kohászok nagyon jó kap-
csolatot ápolunk – ami a hagyományoknak is 
köszönhető –, valamint a 3-mas kollégiumban 
az egészségügyi hallgatókkal. Persze a többi 
kar sem maradhat ki, hiszen egy egyetemre 
járunk, és sokat találkozunk a campuson be-
lül. 
MEgazin: Ha valaki kedvet kapna, hogy 
részt vegyen a HÖK munkájában, hogyan 
tud jelentkezni?
Tóth Alfréd: Jelenleg a jelentkezési határidő 
letelt és a szavazás már megtörtént, de min-
den tanév elején lehet jelentkezni. Erről e-ma-
ilben és Neptun-üzenetben is tájékoztatást 
kapnak a hallgatók.  Nálunk annyi az elvárás, 
hogy a jelentkező aktív hallgatói jogviszony-
nyal rendelkezzen a Műszaki Földtudományi 
Karon. 
Barta Mátyás: Nálunk is lezárult már ez a 
pályázati időszak. Előírás, hogy a jelentkező 
aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen, de 
előny a rendezvényeken való aktív részvétel. 
Mindkettőnk nevében mondhatom, hogy bárki 
megkereshet minket, hiszen mindig van fela-
dat, főleg a nagyobb programokon. 

Somoskői Dóra

        

17

Fotó: Stumphauzer LauraMEGAZIN

2
018

. O
K
T
Ó
B
E
R

V
I. ÉV

FO
LYA

M
 7. SZÁ

M

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA



- -
- -

- -
- -

- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

----------

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

--------

18 fókuszban

MEGAZIN

2
017. M

Á
R
C
IU

S
V. ÉV

FO
LYA

M
 2. SZÁ

M

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

a Hantos ElEMér szakkollégiuM 
MindEn évBEn vÁrja új jElEntkEzőit!

Fotó: Üveges Gábor

A Gazdaságtudományi Karon működő Hantos Elemér Szakkollégiuma 2017-es megújulás 

óta egy rendkívül sikeres időszakot tudhat maga mögött. Számos előnyt fel lehetne sorolni, 

miért is jó szakkollégistának lenni, de most tagjaik mondják el, ők miért választották a Hantost. 

„A szakkollégium sok lehetőséget kínál a ta-
gok számára az egyetemen tanult ismeretek 
kibővítésére, és a képességeik fejlesztésé-
re. Ezek közül az esettanulmányi versenye-
ken való részvétel járult hozzá legjobban a 
szakmai fejlődésemhez. Számos országos 
és nemzetközi esettanulmányi versenyen 
volt lehetőségem részt venni, ahol több na-
pon keresztül csoportban kellett egy komplex 
vállalati problémára megoldást találni. A ver-
senyeken rengeteget fejlődött a kommuniká-
ciós és problémamegoldó képességem, és 
megtanultam az egyetemen tanultakat gya-
korlatban is alkalmazni. Nagyon sok értékes 
tapasztalatot szereztem, amit a munkám so-
rán is hasznosítani tudok. Véleményem sze-
rint pályakezdőként a munkaerőpiacon előnyt 
jelent az ilyen jellegű tevékenység, valamint 
már a versenyeken is van lehetőség a vállalati 

kapcsolatépítésre és állásajánlatokkal is 
lehet gazdagodni.” - Morvai Dóra
„Már az első félévem kezdetén megfo-
galmazódott bennem, hogy szeretnék 
bekapcsolódni a diákok kutatói munká-
jába, és valami számomra is izgalmas 
témakörben alkotni. Felkerestem egyik 
tanárom, akinek a segítségével bele is 
vágtam a TDK-ba. Voltak akadályok, de 
visszatekintve az éjszakázásokra (is), 
minden percet megért a belefektetett 
idő.  A szakkoli ezen a területen is támo-
gat minden tagot, a közös ötletelésektől 
kezdve egészen a próbaelőadásokig, 
visszajelzéseikkel, észrevételeikkel hoz-
zájárulnak a versenyző társaik sikere-
sebb szerepléséhez és az OTDK-ra ju-
táshoz.” - Madarász Laura
„Az idegen nyelvek fejlesztésére nagy 
hangsúlyt fektetünk, angol nyelvű eset-
tanulmány versenyeken, szakmai előa-
dásokon, képzéseken veszünk részt. Ta-

valy a szakkolinak köszönhetően ketten részt 
vehettünk egy németországi nyári egyetemi 
képzésen. 10 napot töltöttünk Aschaffenburg-
ban, ahol nemzetközi diákokkal együtt angol 
nyelvű előadásokat hallgattunk, majd a végén 
sikeres vizsgát tettünk. Engem teljesen lenyű-
gözött Miskolc testvérvárosának hangulata, 
hazatérve úgy éreztem, hogy szeretnék még 
több időt ott eltölteni, így megváltoztattam az 
Erasmus sorrendem. Egy fantasztikus tavaszi 
félévet töltöttem Németországban, és annyira 
jól éreztem magam, hogy az őszi félévet is ott 
folytatom. Rendkívül hálás vagyok a szakkol-
légiumnak, ugyanis ha nincs ez a lehetőség, 
akkor teljesen máshogy alakul az életem.” - 
Siska Eszter
„Szakkollégiumunk lehetőséget nyújt arra is, 
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hogy olyan szakembereket 
és felsővezetőket ismerhes-
sünk meg, akik a maguk te-
rületén kimagasló eredmé-
nyeket értek el. Előadásaik 
által személyes történeteikbe 
is betekintést nyerünk. Ezek 
során tapasztalataink szerint 
mindig egy bizalmas és egy-
ben inspiráló légkör alakul ki. 
Rengeteg hasznos informáci-
óval látnak el bennünket, lel-
kesedésük és elhivatottságuk 
pedig ránk, tagokra rendkívül 
motiválóan hat. Pár példa a 
partnereink listájából: Magyar 
Nemzeti Bank Budapesti Értéktőzsde, Piac és 
Profit, MOL, SAP, CaseSolvers, Avalon Park, 
MBM Solvers, és még sokan mások.” - Somos-
kői Dóra
„A szakkolinak a szakmai fejlődésen túl na-
gyon fontos eleme a kapcsolatok, a közösség, 
ezért erre is kiemelt figyelmet fordítunk. A Han-
tos egyik legnagyobb ereje abban rejlik, hogy 
nemcsak tagok, hanem barátok is vagyunk. A 
felvételit követő ismerkedős estén egyből úgy 
éreztem, hogy a közösség része lettem, az új 
és régi tagok is befogadóak és érdeklődőek 
voltak. A különböző közösségi rendezvények 
pedig még közelebb hoznak egymáshoz. A 
félévzáró bulik, a szakkolis karácsony, vagy a 
közös nyaralás mindig szuper hangulatban te-
lik.” - Fodor Péter

„A szakkolégium által számos hasznos trénin-
gen vehettem részt, ahol új tapasztalatokkal, 
kompetenciával gazdagodtam. Megtanultam, 
milyen a hatékony csoportmunka, hiszen 
akár csak a való életben, itt is közösen kellett 
döntéseket meghoznunk. Megismertem, mi-
lyen prezentációkészítési technikák vannak, 
azokat hogyan tudom a legjobban alkalmazni 
egy versenyen vagy akár egy egyetemi pre-
zentációm során. A CaseSolvers-szel közösen 
szervezett tréningen az esetoldáshoz elen-
gedhetetlen gondolkodásmódot sajátíthattuk 
el, az MBM Solvers által szervezett online 
marketing képzésen pedig megismerkedtem 
a legnépszerűbb közösségimédia-felületekkel, 
az influencerek szerepével, illetve megtudtam, 
egy Facebook-kampány hogyan lehet valóban 
sikeres. Úgy gondolom, ezek az új ismeretek 

segítettek a személyiségem formálásá-
ban, a munkaerő piacon pedig számos 
előnyt jelentenek majd a későbbiek-
ben.” - Demkó Fanni
Ha Te is szeretnél sikeres egyetemista 
lenni, különleges élményekkel gazda-
godni, és felkeltettük az érdeklődésed, 
akkor a szorgalmi időszak kezdetén 
gyere el a bemutatkozó előadásunk-
ra, jelentkezz, és legyél Te is a Hantos 
Szakkoli tagja! További információkért 
lájkold a Hantos Elemér Szakkollégium 
Facebook-oldalát, és @hantosszakkoli 
néven kövess minket az Instagramon!

Harangi Tünde
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a kötElEző nyElvvizsga

        Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2020-tól alapfeltétellé teszi a felsőoktatási intéz-
ménybe jelentkezőknek, hogy legalább egy nyelvvizsgát megszerezzenek a gimnáziu-
mi képzés során. Az MTA adatai szerint a felvételizőknek legalább 40%-a kiszorulhat az 
egyetemekről a határozat miatt. A következő cikkben ennek kapcsán ismertetjük a legfon-
tosabb tudnivalókat, valamint megfogalmazunk néhány tanácsot, ami a hasznotokra válhat.

20 fókuszban
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Már korábban meghatározták, 
hogy egyetemi diplomát csak 
az a hallgató szerezhet, aki 
legalább egy sikeres közép-
fokú nyelvvizsgát tesz. Egyes 
szakokra külön előírások vo-
natkoznak: pl. a nemzetközi 
kapcsolatok vagy a turizmus és 
vendéglátás szak két idegen 
nyelvből igényel államilag el-
ismert nyelvtudást. Már ennek 
kapcsán is akadtak problémák, 
mert nem minden Magyaror-
szágon megszerezhető nyelv-
vizsga felel meg ennek a felté-
telnek; ugyanakkor a legújabb 
határozat is nagy port vert fel a 
médiában és a diákok körében. 

A legtöbben bizonyára már értesültetek a ha-
marosan bevezetésre kerülő legújabb szigo-
rításról: 2020. január 1-jétől csak azok jelent-
kezhetnek egyetemre, akik legalább egy B2 
típusú komplex nyelvvizsgával rendelkeznek 
egy élő idegen nyelvből, továbbá emelt szin-
tű érettségit tesznek valamilyen tárgyból. Ez 
utóbbi kiváltható egy felsőfokú végzettséget 
tanúsító oklevéllel is. A rendelet a diákok igen 
nagy százalékának okozhat fejfájást, ugyanis 
a felmérések szerint 2016-ban a felvételizők 
56%-a még nem rendelkezett nyelvvizsgá-
val. Ennek az okai közé sorolható egyrészt 
az iskolák általános elmaradottságai a nyelv-
oktatás terén (vegyük például a növekvő ta-
nárhiányt), vagy a tavaly bevezetett kötelező 
komplex szakmai vizsga a szakgimnáziumok-
ban. Az emelt óraszámú testnevelés, a fakul-
tációk és a szakmai tárgyak mellett nehéz 
elegendő időt fordítani minden tantárgyra, az 

egyetemeken pedig a lényegesen kevesebb 
nyelvóra hátráltatja a nyelvvizsgaszerzést: 
gyakran egy vagy több magántanárra van 
szükség ahhoz, hogy a tanulók teljesíteni tud-
ják a követelményeket.

A nyelvtanulásban hivatott segítséget nyújta-
ni a 2014 óta létező Diplomamentő Program, 
mely során ingyenes tanfolyamokra lehet 
jelentkezni azon hallgatóknak, akiknek az 
egyetemi tanulmányaik lezárásához már csak 
a nyelvvizsga megszerzése hiányzik. Bár elég 
sok érdeklődő akad minden évben, a program 
eddig mégsem mondható teljesen sikeresnek: 
2015-ben több mint 8000 jelentkező közül 
csupán 400-an tettek sikeres vizsgát. 
Ennek ellenére természetesen nem kell elke-
seredni, nem lehetetlen nyelvvizsgát szerezni 
annak, aki ezt nem tette meg a középiskola 
alatt. Folyamatosan indulnak különféle on-
line kurzusok, amelyek segítik a nyelvtanu-
lást. Az Euroexam és az ECL az egynyelvű 
vizsgatípusra készítenek fel, míg az Origo a 
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kétnyelvűre: ez azt jelen-
ti, hogy a vizsga során 
olyan feladatokat is kap-
tok, amelyeket le kell for-
dítani angolról magyarra. 
A Dexam gyakran hirdet 
ingyenes próbanyelvvizs-
gát az ország több pont-
ján, közép- és felsőfokon, 
melyek segítséget nyújta-
nak önmagad tesztelésé-
ben, szóban és írásban 
egyaránt.

Mielőtt jelentkeznél, min-
denképpen nézd át a 
korábbi feladatsorokat és 
mintapéldákat, valamint 
a megengedett segédeszközök listáját a vizs-
gahivatalok honlapján: Origón például a teljes 
írásbelin használhatsz szótárat, míg a szóbeli 
részén egyáltalán nem. Lapozgasd gyakran, 
hogy még a vizsga előtt elsajátítsd a legális 
puska megfelelő használatát: keresd ki a rö-
vidítések jelentését, ellenőrizd, hogy található-
ak-e benne nyelvtani segédanyagok.

Ha nem preferálod az interneten keresztül tör-
ténő tanulást, válaszd az English for every one 

könyvsorozatot, aminek tartalma lefedi az A1-
C1 szinten elvárt nyelvtani, beszédértési és 
szókincsanyagot. Érdemes tanároknál is ér-
deklődni tankönyvek iránt: például ha nagyobb 
mértékben szeretnéd fejleszteni nyelvtudá-
sodat, a Színes kérdések és válaszok angol 
nyelvből c. kiadvány is hasznodra válhat.

Szintén segíthet, ha minél több, az érdeklődési 
körödbe tartozó szöveget, internetes weboldalt, 
cikket olvasol idegen nyelven. A legkevésbé 
szorgalmasaknak pedig egy (talán nyelvtani-

lag kevésbé hasznos-
nak bizonyuló, de hal-
lás utáni szövegértést 
sokban segítő) tanács: 
nézz filmet és hallgass 
zenét felirattal! Így egy-
be tudod kötni a kikap-
csolódást a tanulással. 
2018 óta az első sike-
res középfokú nyelv-
vizsga díját az állam 
visszafizeti: ez lebegjen 
előtted motivációként! 

Oláh Zsófia



- -
- -

- -
- -

- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

----------

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

--------

22 One step 

an ErasMus+ ExpEriEncE

the preparatIon

        There are few things that a giant group of people have collectively wanted to try at some point in their 
lives and have agreed that it is an amazing project not just for their personal development, but for the 
whole world at large. The Erasmus+ project, however, especially in newer generations, is most definitely 
one of them.

22 Connection
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At the same time, there’s a contradiction that is 
explained by nothing but fear; Very few individu-
als actually gather enough courage and willpo-
wer to go through with such a challenging idea, 
even if it’s not completely out of reach for any 
one of them. It’s certainly a journey that needs 
a lot of consideration before embarking on, one 
that has its’ downsides, but the upsides should, 
in every single instance, by far outweigh them. 
From getting to know new cultures and other si-
milarly minded people to making your CV look 
good, there’s a reason for everyone to apply for 
that scholarship.

That’s why I’m writing this article from the dorm 
room of my new university for the semester in 
Opole, Poland. That fear mentioned earlier is 
mostly aimed at the preparation side of things. 
A fear of having to leave your comfort zone, 
signing documents, writing emails, the thoughts 
of leaving your friends and loved ones behind 
and semi-permanently living in a country as an 

o u t s i d e r 
w i t h o u t 
k n o w i n g 
the lan-
g u a g e . 
All that 
combined 
with lots of 
procrasti-
nation and 
you might 
u n d e r s -
tand why 
so few 
are left 
a c t u a l y -

ly applying 
for that scholarship out of all the students who 
have thought about trying it out.  It’s not too hard 
to prove these fears false, however. We tend to 
exaggerate these thoughts and go over the top, 
even though it’s nowhere nearly as bad as the 
public believes it to be.

So once you’ve decided to study abroad, how 
much time do you have to prepare, what’s the 
procedure, how much paperwork do you have? 
Well, the good news is that it’s quite easy, 
doesn’t take a lot of work and you have months 
to find a university you like, fill a few 5 minute 
forms and create your Learning Agreement. Ob-
viously you have to talk to Erasmus coordina-
tors and professors, so saving email addresses 
and making notes is extremely important. As 
for writing emails; they take the least amount of 
time and people tend to be the most afraid of 
them. There’s absolutely no reason to be afraid, 
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Fotó: Demeter Péter

considering everyone in the Erasmus commu-
nity is incredibly helpful and friendly. It’s even 
encouraged that you seek out previous Eras-
mus students’ and ask them for help, espe-
cially those that went to the university you’re 
looking to go to.

How about the more practical parts of prepa-
ration, like going through what to bring with 
yourself, what you can leave at home? If 
you’re going to live in a dormitory, you need 
to check what they offer, such as bedsheets, 
WiFi access and so on. You can bring your 
own cutlery and basic equipment with your-
self, but most of the time it’s not essential, as 
you can buy them at a low price once you’re 
there as well. If you need to use public trans-
port, get train tickets and so on, you can al-
ways get help from your trusty buddy, whose 
job is to help you in settling down and deal 
with whatever problems you might encounter 
on your journey due to, for example, language 
barriers.

Language barriers are definitely frightening, 
especially so if you’re heading to a count-
ry where a large portion of the population 
doesn’t speak English. Thankfully, it’s not re-
ally a problem due 
to the simple fact 
that everyone you 
need to talk to will 
also speak Eng-
lish and almost 
everyone will un-
derstand you to 
some extent, the 
worst that could 
happen is that 
you have to make 
gestures with your 
hands to make 
yourself under-
stood. Honestly, 
it’s a small chal-
lenge that will get 
you out of your 
comfort zone, but 

definitely not large enough to be a problem in 
the long term. You’ll also pick up basic words 
while on your trip that can help you with eve-
ryday tasks.

From my experience so far, all my problems 
have been sorted out fairly easily and the-
re’s always someone I can trust to help me 
if I have issues. While these last days have 
certainly been more stressful than usual, I can 
safely say that it’s definitely worth it for the ex-
perience, self-sufficiency and life-long friends 
you seek to gain in return for your troubles. 
Of course leaving a comfortable life behind 
for a few months is not an easy decision, but 
sometimes, you have to make a sacrifice for 
your personal greater good and it’s also a 
good chance to step out of your life and start 
something new if you’re not satisfied with 
what you have currently. All in all, it’s defini-
tely something you should consider instead of 
saying ‘that’s cool, I want to try it!’ and forget-
ting about it or never going through with it for 
the rest of your life. Your university years and 
thus your chance for such a scholarship won’t 
last forever, and you should aim to make the 
best of them.

Demeter Péter
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El kell döntenünk, hogy mi az, amit szívesen csi-
nálunk, mi az, amivel akár egy életen keresztül 
is szívesen töltenénk a mindennapjainkat. Át kell 
gondolni, hogy mik az erősségeink, illetve gyen-
geségeink, miben vagyunk tehetségesek. Majd 
ezek után a nekünk testhezálló, megfelelő kép-
zést kell kiválasztanunk. Egyetlen döntés, amely 
aztán befolyásolja az életünket. De mi történik, 
ha nem jól döntünk? Később lehetőségünk lesz, 
hogy változtassunk, vagy életünk végéig csak 
szenvedni fogunk? Szerencsére nem kell két-
ségbe esni, ha mellényúltunk és rossz döntést 
hoztunk a pályaválasztással kapcsolatban. Le-
hetőségünk van ugyanis pályakorrekcióra, vala-
mint átképzésekre, továbbképzésekre. Emellett 
pedig felnőttképzések széles választékából is 
mazsolázhatunk. A továbbiakban ezeket szeret-
ném bővebben kifejteni.

Hogyan előzzük meg a problémát?
Ha elvégeztünk egy képzést, de elbizonytala-

nodtunk, hogy tényleg ez lenne a legjobb 
a számunkra, vagy pályaválasztás előtt 
állunk, akkor számos tanácsadás közül 
válogathatunk. Ezek a pályaorientációs 
és pályakorrekciós tanácsadások főként 
pályakezdő fiataloknak, illetve olyan felnőt-
teknek szólnak, akik szakmát szeretnének 
váltani. Segítenek megtalálni a saját erős-
ségeinket, hogy mi számunkra a tökéletes 
szakma. Motivációs levél és önéletrajz ké-
szítésben, valamint az állásinterjúkra való 
felkészüléshez is segítséget nyújtanak. 
Emellett pedig a magabiztosság fejleszté-
se is szükséges feladat egy ilyen szituáci-
óban, amikor az ember elbizonytalanodik, 
és nem tudja, hogyan tovább.

A felnőttképzésekről
Kezdjük azzal, hogy mit is jelent maga a 

felnőttképzés. Ez egy iskolarendszeren kívüli 
képzési forma, tehát a résztvevők nem állnak 
hallgatói vagy tanulói jogviszonyban az intéz-
ménnyel. A legtöbb ilyen képzés önköltséges. 
Ellenben a felnőttoktatás az, amely államilag 
támogatott és iskolarendszerben folyó. A fel-
nőttképzésekre 16 éves kortól van lehetőség je-
lentkezni, egy felmérés szerint a résztvevők 60 
százaléka 35 év alatti. Fontos, hogy nem adnak 
diplomát, az OKJ-s (Országos Képzési Jegy-
zék) képzésekről bizonyítványt, egyéb szakmai 
képzésekről pedig tanúsítványt kapunk. 

Vannak úgynevezett államilag elismert, akkredi-
tált, valamint e-learning képzések. Ezek kerete-
in belül általános, szakmai és nyelvi képzéseken 
lehet részt venni.

– Az államilag elismert képzések fő célja, hogy 
közvetlenül növeljék az emberek értékét a mun-

pÁlyakorrEkció és fElnőttképzésEk
Sokan abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy már egészen 
kis koruk óta tudják, mik is szeretnének lenni, ha nagyok lesznek. 
Van egy álmuk, amit könnyebben, vagy éppen nehezebben, de 
megvalósítanak, és boldogan élnek. Viszont sokaknak kifejezetten ne-
héz ez a téma. A pályaválasztás nem megy könnyen mindenkinek. 

Fotó: internet
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kaerőpiacon. Ebbe a kategóriába tartoznak az 
OKJ-s és egyéb szakmai képzések. 

– Az akkreditált képzéseket több állami szer-
vezet ellenőrzi és engedélyezi. Az akkreditáció 
maga a képzés szakemberek általi átvilágítását 
jelenti.

– Az e-learning pedig nem más, mint az online 
képzések, illetve a távoktatás.

A felnőttképzések elég nagy népszerűségnek 
örvendenek, azon belül is az államilag elis-
mert OKJ-s képzések. A felnőttképzéseknek 
számos előnye van. Többek 
között, hogy gyorsan, kevés 
idő alatt elvégezhetőek. Nem 
csak szeptemberben indulnak, 
hanem az év bármely idősza-
kában. Munkavégzés mellett is 
végezhetőek, hiszen a legtöbb 
képzés hétvégén, vagy pedig 
az esti órákban indul. Ezzel 
együtt jár, hogy az órarend és 
az időbeosztás is rugalmasabb, 
mint az átlagos oktatásban. 
Széles képzési kínálatból válo-
gathatunk, és emellett gyorsan 
szerezhetünk szakképesítést. 
Végül, de nem utolsó sorban 
ezek a képzések jobban alkal-
mazkodnak a piaci igényekhez, 

kevésbé kötött az oktatás és a 
tananyag, mint az iskolarend-
szerű képzések esetén. 

Választ kaptunk, tehát ha bi-
zonytalanok vagyunk a pálya-
választásnál, esetleg úgy látjuk, 
hogy nem a nekünk megfelelő 
szakmai irányban haladunk, 
nem kell kétségbe esni. Míg a 
rendszerváltás előtti időszak-
ban az volt az átlagos és meg-
szokott, hogy az ember egy, 
esetleg két munkahelyen dolgo-
zik élete végéig, manapság már 
az sem meglepő, ha életünk 
során 6-8 alkalommal munka-
helyet váltunk. Sőt, teljesen 

természetes az is, hogy nemcsak munkahelyet, 
de szakmát is váltunk. Ennek oka többet között, 
hogy a fiatalabb generációnak nagyon fontos a 
komfortérzet, és ez így igaz a munkahelyekkel 
kapcsolatosan is. 

A felnőttképzések segítségével életünk végéig 
tanulhatunk, folyamatosan tudunk fejlődni, il-
letve mindig friss és aktuális szakmai tudással 
vehetjük fel a versenyt a munkaerőpiacon.
  

Krajnik Dorka

Fotók: internet 
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26 Trend&Tech

Egy új felület
Mindennapjainkat töltjük az interneten, és 
legtöbbször meg sem válogatjuk, hogy miket 
osztunk meg a saját életünkről, ami hatalmas 
veszélyt jelent mindenki számára.
Az utóbbi időkben a filmipar egyre többször 
dolgozza fel az internetes zaklatás témáját, 
ezzel is felhívva a fiatalok figyelmét arra, hogy 
válogassák meg azt, hogy miket osztanak meg 
az interneten, illetve hogy különböző applikáci-
óknak milyen helymeghatározásokat engedé-
lyeznek.

Cyber Bullying 
A legtöbbünk átesik azon a bizonyos idő-
szakon, amikor egy külső vagy éppen belső 
adottsága miatt csúfolják, zaklatják, vagy akár 
fizikailag bántják. A mai fiatalságnak az iskolai 
bántalmazások (bullying) már teljesen mást je-
lentenek, mint amit régebben tapasztalhattunk 
vagy láthattunk filmeken. Számukra ez már tár-
sult az internetes zaklatással is, így jóformán 
egy percnyi nyugtuk sincsen. Az ilyen zaklatá-
sok új kutatások szerint meglepő módon nem 
csak az általános iskolások körében terjedt 
el, de a mi korosztályunk (18-30) nagy részét 
is érinti. Ezeknek a lelki traumáknak komoly 

következményei lehetnek a későbbiekben. 
Önértékelési, illetve önképzavarok, szorongás, 
depresszió, düh, önsértés (self harm), és a leg-
rosszabb, ami egy ilyen helyzet során kialakul-
hat az emberben, az öngyilkossági gondolatok.
Az internet történetében sajnos nem egy eset-
ről tudunk, amikor rosszul sült el egy interne-
tes zaklatás (például Amanda Todd története). 
Mivel az interneten keresztül történik, ezért a 
bántó fél észre sem veszi, hogy olyan dolgo-
kat mond, amik rosszul esnek az áldozatának, 
mivel nem látja őt, sem a reakcióit, így könnyű 
túllőni a célon. 
Ma már nem elég, ha beszélünk róla, tennünk is 
kell azért, hogy ne essünk áldozatává egy ilyen 
internetes zaklatásnak. Habár nagyon kevés 
esélyünk van arra, hogy irányítsunk egy ilyen 
helyzetet, mégis meg kell próbálnunk, kezdve 
azzal, hogy a közösségi oldalainkon átfutjuk az 
adatvédelmi beállításokat, így megtudjuk szab-
ni, hogy ki láthatja, amit posztolunk.
Nehéz túlélni egy ilyen helyzetet, de nem lehe-
tetlen! Ha bárki ilyen problémákkal küzd, és úgy 
érzi , hogy már nem bírja tovább, az keresse fel 
a barátait, családját, egy szakértőt, vagy a 116-
111-es telefonszámot, ami elérhető az ország 
bármely pontjáról!
A szavaknak erejük van, ezért inkább próbál-
ja meg mindenki jóra használni őket, és nem 
olyan sérüléseket okozni, amit már egy sebta-
pasz nem tud megoldani.

Berényi Barbara

cyBEr Bullying

Fotók: internet
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Ma már majdnem minden fiatal felnőtt használja az internetet. Ezen kívül a 
közösségi média játsza még a legnagyobb szerepet a modern emberi kom-
munikációban. Ez a fejlett technológia viszont hatalmas teret adott a nega-
tivitásra is. Rengeteg fiatal esik ’áldozatául’ az internetes zaklatásnak.
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a sport idEntitÁsképző ErEjE
A béke időszakában a nemzetek rivalizálásának egyetlen szimbolikus területe 
a sport marad. Fontos, hogy minden nemzetnek legyen egészséges identitá-
sa, büszkeségtudata – a sport, a nemzeti válogatottak pedig kiemelten ezt 
a szerepet töltik be.
Ugyanakkor a szurkolói elvárásoknak való 
megfelelés többletterhet is ró a játékosokra: 
tőlük várjuk a jó közhangulat megalapozását. 
A magyar futball történetét mi magyarok haj-
lamosak vagyunk a történelemhez hasonlóan 
szemlélni: a sikeres múltba révedést a közel-
múlt és a jelen bukásainak tapasztalatai vált-
ják fel. 
Ilyen helyzetben magától értetődik, hogy mi-
csoda nemzetet összekovácsoló ereje van a 
futballválogatott sikerének. Már egy minimális 
siker hatására is a szurkolók ott vannak, és 
egy emberként állnak a válogatott mögött, tehát 
a labdarúgásnak a mai napig ténylegesen nagy 
nemzet összekovácsoló ereje van. 
Emlékezzünk csak vissza a tavaly előtti foci Eu-
rópa-bajnokságra, ahol napokra megállt az élet 
az országban.
Az Európa-bajnokságra több mint 4 évtized 
után visszatérő magyar labdarúgó-válogatott 
Franciaországban az F-csoportba került Portu-
gália, Izland és Ausztria mellé, és megnyerte a 
csoportját, így az egyenes kieséses szakaszba 
jutott, ott pedig Belgiummal szemben búcsú-
zott. Nem kevés adrenalinlöketnek voltak kité-
ve, nem csupán a játékosok, hanem a szurko-
lók hadai is.
Minden második megkérdezett szerint egyértel-
műen erősítette a magyarok összetartását az, 
hogy lehetett szurkolni a magyar csapatért. A 
magyarok döntő többségét büszkeséggel töltik 
el a magyar labdarúgó-válogatott sikerei.

Minden a magyar sport iránt érdeklődő szurko-
lót a képernyők elé szegezett. A csapatunk – 
sokak számára meglepően – jó teljesítménye, a 
közös szurkolás lehetősége, az euforikus utcai 
ünneplések olyan közösségi élményhez juttat-
ták a magyar embereket, amire már régóta nem 
volt példa. A kutatási eredmények emellett arra 
is rámutattak, hogy a lakosok döntő része sze-
rint a közös szurkolás élménye és lehetősége, 
az, hogy újra lehetett szorítani a magyar csapa-
tért egy nagytornán, erősítette a magyarembe-
rek összetartását. 
Az, hogy valaki egy sportág, egy sportoló vagy 
egy kedvelt csapat rajongója lesz, egyértelmű-
en egy hosszabb folyamat eredménye. Ebből 
következik, hogy kell lennie olyan befolyásoló 
tényezőknek, amelyek ezt folyamatosan alakít-
ják.
A szurkolói hűség kialakulásának folyamatáról 
Daniel C. Funk és Jeff James amerikai kutatók 
alkottak egy elméleti modellt 2001-ben, amely 
a pszichológiai kontinuum-modell nevet viseli.
A modell alapján négy szint különíthető el 
a lojalitás fejlődése során: a megismerés, a 
vonzalom, a kötődés és a hűség.
A négy szint egymásra épül, így annak, aki vé-
gül egy sportcsapat vagy egyéni sportoló hű-
séges rajongójává válik, korábban az összes 
szintet „teljesítenie” kellett. Valahogy úgy lehet 
ezt elképzelni, mint egy piramist, melynek eme-
letein keresztül lehet felérni a csúcsra.

Rudolf Fruzsina Virág

Fotók: internetMEGAZIN
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Debrecen és Miskolc rendezi 2024-ben az Európai Egyetemi Játékokat (EUG) az Európai 
Egyetemi Sportszövetség (EUSA) madridi döntése alapján. Ennek kapcsán Molnár Rékával, 
a Miskolci Egyetem gépészmérnöki szakos hallgatójával beszélgettünk, aki a prezentáció 
során képviselte egyetemünket.

Európai EgyEtEMi jÁtékok

Fotó: Molnár Réka
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Sárfalvi Péter, az Emberi Erőforrások Miniszté-
riumának helyettes államtitkára így nyilatkozott 
az eseményről: "Óriási sikernek tartom, hogy 
Magyarország, azon belül Debrecen és Miskolc 
nyerte el az Európai Egyetemi Játékok rende-
zési jogát. A kormány teljes támogatásáról biz-
tosította az eseményt, amely szépen illeszkedik 
a vizes világbajnokság és az Európai Ifjúsági 
Olimpiai Fesztivál utáni sorba". Várhatóan ez 
lesz minden idők legnagyobb multisport ese-
ménye Magyarországon, az 1965-ös buda-
pesti nyári Universiadéhoz hasonlóan, hiszen 
körülbelül hatezer induló várható 2024-ben. Az 
esemény jellegzetessége, hogy nem nemzeti 
válogatottak, hanem intézményi színekben in-
duló csapatok vehetnek részt rajta. A játékok 
műsorán idén 13 sportág - asztalitenisz, evezés, 
futsal, cselgáncs, kajak-kenu, kézilabda, B33-as 
kosárlabda, hagyományos kosárlabda, labdarú-
gás, röplabda, tenisz, tollaslabda és hetes rögbi 
- szerepel.

MEgazin: Mesélnél az EUG-ről, mit tudha-
tunk róla, milyen változásokat hozhat ez Mis-
kolc és az egyetem életében?
Molnár Réka: Az EUSA idén már negyedszer 
rendezte meg az Európai Egyetemi Játékokat, 
amelyen nem nemzeti válogatottak, hanem in-
tézményeket képviselő hallgatók vesznek részt. 
Idén július 15-én került megrendezésre Coimb-
rában, Portugáliában, ahol Magyarországot 78 
hallgató képviselte. Úgy gondolom, a rendező 
országok évről évre magasabbra teszik a lécet, 
és kíváncsian várjuk, hogy 2020-ban a Belg-
rádban megrendezésre kerülő játékokon mi-
lyen meglepetéssel készülnek. A véleményem 
az, hogy ez csak pozitív értelemben hathat az 
egyetemi és a városi életre, hiszen fel kell ké-
szülnünk mind szállások, étkezések, sportági 
helyszínek és kiegészítő programok terén is. 

MEgazin: Mik a feladatok előreláthatólag az 

EUG kapcsán?
M. R.: Elsődleges feladatunk, az elkövetkezen-
dő játékokon való részvétel és tapasztalatgyűj-
tés, hiszen úgy tudjuk majd a legjobbat nyújtani, 
hogy tanulunk mások hibájából és alkalmazzuk 
azokat a dolgokat, ami másoknál is nagyon jól 
működött. Mivel még elég távoli a rendezés 
dátuma, egyelőre leghamarabb jövőre kezdjük 
meg az ehhez kapcsolódó munkálatokat, így 
sajnos több információt erről nem árulhatok el.

A Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) 
augusztus 6–10. között Oroszországban, Krasz-
nojarszkban tartotta legutóbbi szakmai fórumát. 
A szibériai szakmai fórumon minden országból 
csak két aktív hallgató kapott lehetőséget. Az 
egyik ilyen lehetőség Molnár Rékát illette, aki 
alig várja, hogy részt vehessen a következő, 
2020-as FISU-Fórumon, amelyet ezúttal Ma-
gyarországon rendeznek meg.

MEgazin: Kérlek, mondd el nekünk, mit is 
takar a FISU és minek köszönhető a FO-
RUM-on tett látogatásod?
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29Kultúra

Mint minden évben, idén is nagy népszerűség-
nek örvendett ez a program. Az elsős diákokok-
tól kezdve, felsőbb éves társaikon keresztül, a 
tanárok és az egyetemen dolgozók is szívesen 
töltötték napjukat az egyetem sportpályáján. 

A nagy lelkesedést mutatja, hogy több mint 
ezren neveztek a különböző programokra. A 
sportnap célja, hogy minél többen mozogjanak, 
sportoljanak, illetve népszerűsítsék a különbö-
ző sporttevékenységeket. A résztvevők kipró-
bálhatták magukat különböző labdajátékok-
ban, mint például a röplabda, foci, tollaslabda, 
tenisz. Akik inkább fejben erősek, azok sakkoz-
hattak. A bevállalósak pedig összemérhették 
erejüket igazi spártai módra. 
A sportolók és szurkolók mellett a sportpálya 
melletti füves területen sem volt hiány a jókedv-
ből. A főzőversenyen is szép számmal részt 
vettek a csapatok. Hol pörkölt, hol babgulyás 
főtt, senki nem tért haza üres hassal.

Krajnik Dorka

Fotó: Molnár Réka, Kiss Viktor

sportnap
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Hivatalosan is elkezdődött az ősz, iskolába járunk, hűvösek a reggelek, a napsugarak már 
nem melegítik fel úgy a szívünket, mint nyáron. Szeptember 19-én azonban mégis eltölt-
hettünk egy napot az egyetemen, amely a nyári jókedvet és vidámságot idézi. Ezen a 
napon került megrendezésre a XIX. Miskolci Egyetemi Sportnap.

M. R.: A FISU, azaz Nemzetközi Egyetemi 
Sportszövetség 1959 óta 29 nyári, 28 téli 
Univeriade-t, 350 Nemzetközi Egyetemi 
Bajnokságot és több mint 30 szemináriu-
mot, fórumot rendezett meg. A kezdetekben 
a szövetség 8 fővel tevékenykedett, amely 
mára már 174 főre gyarapodott. Szeren-
csésnek mondhatom magam, hogy Ra-
kaczki Zoltán, a MEAFC elnöke, az Európai 
Egyetemi Sportszövetség (EUSA) Ellenőrző 
Bizottságának alelnöke megkeresett ezzel a 
nem mindennapi lehetőséggel, hogy vegyek 
részt a FISU FORUM-on. 

MEgazin: Milyen célből jött létre a FI-
SU-Fórum? 
M. R.: A FORUM a 2019-es Universiade-t meg-
előző tesztrendezvény volt, így sok témakörben 
beszéltek annak szervezéséről. A konferenciát 
többször két részre bontották, ugyanis külön 
előadásokat és tevékenységeket szerveztek a 
hallgatóknak és a hivatalos személyeknek. A 
diákoknak szánt fő profil a vezetővé, jó vezető-
vé nevelés volt. Ennek keretében részt vettünk 

több projektmanagement oktatáson, majd há-
rom témából választva készítettük el saját pro-
jektjeinket, melyet az utolsó nap prezentáltunk. 
Ez volt a legnagyobb kihívás számunkra, ami 
nagyon jó feladatnak bizonyult, hiszen megta-
pasztaltuk, hogy mennyire nehéz a sokfélesé-
gekből adódó különbségeket áthidalva együtt, 
csapatként gondolkozni.

Siroki Andrea
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Annak ellenére, hogy a főiskolának fontos sze-
repe volt a magyarság megtartásában az elszlá-
vosodó vidéken, és a hagyományok, az ifjúkori 
emlékek a hazai erdész- és bányásztársadalom 
jelentős részét ide kötötték, az 1880-as évektől 
kezdve többször felmerült az elköltöztetés ötle-
te. Az 1918–19-es elszakadás után a főiskola 
új székhelyén fejlődött tovább, majd több ágra 
szakadt, amelyek továbbra is őrzik a selmeci 
szellemet: Miskolcon, Székesfehérváron és Du-
naújvárosban.  A selmeci diákhagyományok ki-
sugárzása ma is tapasztalható oktatási intézmé-
nyeinkben, hiszen nincs olyan középiskola, ahol 
végzéskor ne szerveznének ballagást, amely 
több egyetemen, főiskolán is szokássá vált.

A már megrendezésre kerülő programok kö-
zül fontos a 2018-as Selmeci Hagyományőrző 
Konferenciáról szót ejteni: idén harmadik alka-
lommal gyűltek össze Sopronban, ahol mind a 
négy hazai selmeci hagyományőrző város (Mis-
kolc, Sopron, Dunaújváros, Székesfehérvár) 
képviseltette magát. Ez a rendezvény remek 
kapcsolatépítési lehetőséget is jelentett, ahol a 
hagyományokban aktív emberek jobban meg-
ismerhetik egymást – tavaly ilyen testvérvárosi 
ismertségből szakestély is született. Idén is 
számos előadót meghívtak, akik segítettek na-
gyobb áttekintést adni a közös selmeci törté-
nelemről, és felhívták a figyelmet a múlt, jelen 
és jövő kihívásaira. A Miskolcról érkezett ven-
dégek bepillantást nyerhettek a soproni balek-
oktatás menetébe, valamint megismerhették 
a többi résztvevő egyetem szakjainak sajátos 
rendszerét: nem egy jó javaslattal lehetett gaz-
dagabb az, aki saját karának fejlesztéséhez 
keresett ötleteket.

A Kutatók Éjszakáján is sor került több Selmec-
hez kapcsolódó programra. A résztvevők meg-
mérettethették az előadásokon szerzett tudásu-
kat a selmeci Műemlékkönyvtár gyűjteményében 
található kincsekkel kapcsolatban. Az állományt 
1735 óta gyarapítják, egyediségét – könyvészeti 
és szakirodalmi ritkaságai mellett – a szakterü-
letek szerint változó színű, ún. „selmeci kötés” 
adja. Továbbá az érdeklődők a Selmectől Sopro-
nig c. társasjátékban is kipróbálhatták magukat, 
amely során a játékosok átélhették a tagozatki-
helyezés kihívásos útját. 
Az ezután következő centenáriumi programokról 
a http://sopronselmec100.uni-sopron.hu oldalon, 
vagy Facebookon a Sopron-Selmec 100 címszó 
alatt tájékozódhattok.

Oláh Zsófia

Száz évvel ezelőtt a Soproni Egyetem jogelődje, a Magyar Királyi Bánya- és Erdőmérnöki Főis-
kola elhagyni kényszerült Selmecbánya városát. Először Kassa volt a kiszemelt új helyszín, végül 
azonban a főiskola menekült hallgatóit, áttelepült oktatóit Sopron fogadta be. Az évfordulóra a 
selmeci hagyományokat őrző egyetemek ünnepségsorozattal, Facebook-oldallal és évfordulós 
honlappal emlékeznek.

sopron&selMec 100

Fotó: www.sopronselmec100.uni-sopron.hu MEGAZIN
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Az utóbbi években egyre több kultuszfilmet 
dolgoznak fel vagy gondolnak tovább.  Ha 
a horrorfilm kategóriára gondolunk, akkor 
eszünkbe juthat a 2017-ben megjelent AZ 
cimű film Stephen King könyve alapján, ami-
nek szintén van egy korábbi verziója.
A Halloween-franchise hatalmas történelmet 
tudhat maga mögött, mivel eddig 10 filmet je-
lentettek meg, az első  Halloween – A rémület 
éjszakája megjelenése óta.
Az eredetileg vígjátékok világából ismert Da-
vid Gordon Green és Danny McBride lesznek 
a film készítői, John Carpenter közreműködé-
sével.
Az alkotók úgy gondolták, hogy az idén meg-
jelenő rész nem egy feldolgozás lesz, hanem 
sokkal inkább egy folytatása az első résznek. 
Habár a forgatókönyv hétről hétre változott,  
mégis sikerült eldönteniük már a produkció 
elején azt, hogy figyelmen kívül hagyják majd 
a franchise további részeit, és csak az elsőt 
veszik alapul. Így az idén megjelenő film ott 
folytatja majd, ahol az 1978-ban megjelent 
verzió befejeződött. 
David G. G. és Danny M. úgy gondolták, 
hogy visszatérnek a Halloween gyökeréhez. 
Így mindenképpen szerették volna, ha Jamie  
Lee Curtis is szerepel a 2018-ban megjelenő 
új részben. A színésznő a szkript elolvasása 
után azonnal elvállalta, hogy visszatér Laurie 
Strode szerepébe, és rajta kívül még az ere-
deti filmből ismert Nick Castle is, aki Michael 
Myerst alakítja.
Ahogy már az előzetesekből is kiderült, Mi-
chael napjait még mindig egy elmegyógyinté-
zetben tölti. A társai és az ő utaztatása során 
a busz felborul, így alkalma nyílik arra, hogy 
megszökjön. Laurie, aki a film egyik legfonto-
sabb karaktere, úgy véli, hogy fel kell készülni 

Michael visszatérésére, mert ez hamarosan 
meg fog történni. Erről próbál több embert is 
meggyőzni. Mivel rengeteg időt töltött ezzel a 
teóriával, a lányát is elvették tőle, de igyek-
szik a közösség tagjaként élni.  A 40 évvel ez-
előtt történt trauma hatására egy megszállott 
nővel találkozunk, akinek ez teszi ki a min-
dennapjait.
Az 1978-ban megjelent verzióban Michael 
maszkját egy jelmezboltban vásárolt Kirk ka-
pitány (Star Trek) maszkjából alakították ki 
(egy kis fehér festék, a szemek kivágása és 
már készen is van egy ijesztő sorozatgyilkos 
arca.) Ez a maszk idén október 25-től ismét 
visszatér a magyar nézők rémálmaiba.

Berényi Barbara

„Mindig is tudtam, hogy visszatér. Ebben a városban Michael Myers egy mítosz. Ő a mumus. 
Egy történet, amivel a gyerekeket lehet rémisztgetni. De ez a mumus létezik. Egy gonosz, aki 
soha nem pihen, csak idősödik. Megölte a barátaimat és most visszatér, hogy befejezze 
velem azt, amit elkezdett. Az egyetlen személlyel, aki képes őt megállítani.” – Laurie Strode

halloween – MIchael Myers IsMét vIsszatér

Fotó: internetMEGAZIN
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Vegetarianizmus: Önmagában véve ez 
egy étrendre vonatkozó álláspont. En-
nek követői bármilyen állat megölésével 
elkészített étel fogyasztását elvetik. Ezt 
az étrendet általában nem etikai, hanem 
egészségügyi motivációból választják. A 
húsmentes étrendnek különböző irány-
zatai vannak: 
• ovo-lakto-vegetáriánus: csak 
a húst mellőzi, tojást és tejterméket fo-
gyaszt.
• lakto-vegetáriánus: sem húst, 
sem tojást nem fogyaszt, tejterméket vi-
szont igen.
• ovo-vegetáriánius: tojást fo-
gyaszt, de tejtermékeket és húsokat 
nem.
• teljes vegetáriánius: nem fogyasz-
tanak semmilyen állati eredetű terméket.
Veganizmus: Ez a nézőpont nem csupán 
étrendbeli különbséget hordoz magában, 
hanem egy teljesen más életszemléletet is. 
Követői állatjogi mozgalom tagjai, akik az 
állatok élethez való jogának fel- és elisme-
réséért küzdenek. A vegánok nem csak húst 
nem esznek és állati eredetű termékeket, 
nem használnak semmilyen olyan egyéb  
árut sem, amely összeköthető bármilyen ál-
latkísérlettel, legyen akár szó egy háztartási 
cikkről. Ez az életmód továbbá kiterjed olyan 
szórakoztató komplexumokra, ahol állatokat 
használnak, mint például a cirkusz vagy az 
állatkert. 
Abigél (20): „Azóta vagyok vegán, hogy meg-
néztem egy dokumentumfilmet a kegyetlen 
tej- és tojásüzemekről, amiből rájöttem, hogy 
teljesen felesleges a fájdalom és öldöklés, 
amit az állatoknak okoznak azért, mert meg-
eszem ezeket a termékeket. Nem veszek 
vagy eszek húst, halat, tejet, tojást vagy mé-
zet (valamint bármilyen más állati eredetűt, 
mint a savó, zselatin, kazein, E120, stb). To-
vábbá nem veszek olyan ruhákat, amik állat-
ból készültek (szőr, selyem, bőr vagy gyapjú), 
és nem használok olyan kozmetikai dolgokat, 

amelyeket állatokon teszteltek, és nem hasz-
nálok olyan tisztítószereket sem. Az, hogy 
vegán vagyok, az életem egyik legboldogabb 
döntése, és soha nem bántam meg. Nem 
csak, hogy kinyitotta a szemem egy új világi 
ételtrend felé, de ugyanakkor sokkal jobban 
élvezem azt, mint korábban, méghozzá bűn-
tudat nélkül. A vegán élet összehozott sok 
más emberrel, és megváltoztatta a nézőpon-
tomat. Néha elszigetelő és fusztráló érzés, 
mert nem akarom megítélni az embereket, de 
természetesen nem értek egyet a húsevéssel.”
A vegetáriánus és vegán életmódnak egya-
ránt megvannak az előnyei és hátrányai. A 
vegetáriánus étrend általában alacsony ko-
leszterin, zsír és telített zsírsav bevitellel jár, 
ami csökkenti a 2-es típusú cukorbetegség 
kockázatát és a szívkoszorúér-problémá-
kat. Fontos tisztázni, hogy ez az étrend nem 
egyenlő azzal, hogy valaki vékony lesz tőle, 
hiszen attól, hogy húst nem, édességet, sü-
teményeket ugyanúgy esznek. Gyakori, hogy 
a vegák és vegánok napközben energiával 
teltnek érzik magukat, de éjszakára teljesen 
elfáradnak, hiszen a szervezetükben keve-
sebb a vas, melyet főként vöröshúsokkal le-
het bevinni a szervezetbe. Emellett nagyon 
fontos odafigyelni a kalcium B12, és a fehér-
jebevitelre is.

Siroki Andrea

vEganizMus vs. vEgEtarianizMus

        Mindenki hallott már arról, hogy vannak vegetáriánusok, de kevesen tudják, mi is pontosan a 
különbség a vegák és vegánok között. Az alábbi cikkben ennek a szempontjait fogjuk vizsgálni.

32 élet-forma
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33ÉLET-FORMA

allergIák, érzékenységek

        Gluténmentes, laktózmentes, cukormentes, paleo, ketogén, vegán, szénhidrátcsök-
kentett és még sorolhatnánk. Mindenki hallott már ezekről a diétákról, azt azon-
ban, hogy mikor kell, érdemes, vagy lehet alkalmazni őket, már kevesebben tudják. 

Először is tisztázni kell, mi a különbség az 
ételallergia és az ételintolerancia között. 
Mivel mindkettő hasonló tünetekkel járhat, 
ezért sokszor összetévesztik őket. Ha valaki 
allergiás egy adott ételre, célszerű teljes mér-
tékben kihagynia azt az étrendjéből, hiszen 
az étel további fogyasztása nagyon súlyos 
következményekkel, legsúlyosabb esetben 
akár halállal is járhat. Ellenben érzékenység 
esetén az étel kismértékű fogyasztása még 
megengedett. 
Talán mindközül a legismertebb intolerancia 
a laktózérzékenység. Az érintett betegek ese-
tében szervezetük nem képes feldolgozni a 
tejcukrot, ezáltal számos kellemetlen tünetet 
produkálnak. Megfelelő diétával viszont telje-
sen tünetmentessé válhatnak. 
A lisztérzékenységet a táplálkozás során be-
vitt növényi fehérje, a glutén váltja ki az erre 
fogékony embereknél. Tünetei lehetnek: has-
menés, puffadás, hirtelen fogyás, ödéma ki-
alakulása, kiütések, vashiány, kopaszság stb. 
Egyik veszélye, hogy bármilyen korban kiala-
kulhat. A lisztérzékenységre nincs gyógymód, 
megfelelő diéta betartásával azonban a beteg 
tünetmentesen élheti mindennapjait. 
Fontos kihangsúlyozni, hogy egyes ételek 
vagy ételfajták teljes mértékű elhagyása (or-
vosilag nem indokolt esetben) nem 
egészséges. Vannak olyan emberek, 
akik kimutatott ok nélkül szimplán 
"divatból" követnek egy-egy étkezési 
szokást. Ilyen pl. a paleolit, ketogén, 
vegán diéták, vagy a szénhidrátcsök-
kentett, cukormentes táplálkozás.
Néhány esetben – pl. cukorbeteg-
ség vagy fogyókúra – persze ezek a 
diéták is indokoltak lehetnek, mégis 
gyakoribb, hogy csupán kedvtelésből 
követjük őket. A paleolit diéta hívei 
visszatérnek azokhoz az alapanya-
gokhoz, amiket őseink is használtak. 
Röviden összefoglalva: hús+zöld-

ség+gyümölcs+magvak.
A ketogén diéta alapvetően úgy épül fel, hogy 
a napi kalóriabevitel 75–80 százalékát a zsí-
rok teszik ki. A diéta alatt kerülni kell a cukrot 
és a fehér lisztet. Ugyanez a helyzet a hüve-
lyesekkel, a rizzsel, a tésztával, a majonéz-
zel, a ketchuppal és a müzlivel, illetve nagyon 
mértékletesnek kell lenni a gyümölcsökkel, 
gyökérzöldségekkel. Tilos az alkohol is.
A vegetáriánus étkezés "továbbfejlesztésé-
nek" is tekinthetjük a vegán étkezést. Egy ve-
gán mindent fogyaszt, és főzéshez mindent 
felhasznál, ami nem állati származék.
Napjainkban szinte minden multi vagy dro-
géria polcán fellelhető a fent említett dié-
tákhoz szükséges összes alapanyag vagy 
késztermék. Sőt, sok vendéglátóhelyen arra 
is lehetőség nyílik, hogy külön glutén- és lak-
tózmentes vagy akár paleo menüt állítsanak 
össze és házhoz szállítsák azokat. Nincs ez 
másképp egyetemünkön sem, ahol a Gaszt-
roműhelyben fitness és paleo menü egyaránt 
megtalálható,ns ezek mellett számos laktóz- 
és gluténmentes fogással is várják a hallga-
tókat, oktatókat.

Somoskői Dóra

Fotó: internetMEGAZIN
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34 Hagyományaink

Palacsintatészta (15 db):
• 10 púpos evőkanál liszt
• 2 dl szóda
• 5 dl tej
• 3 ek porcukor
• 2 tojás
• csipet só
• 2 ek étolaj 

Túrókrém:
• 500 g túró
• 4 ek baracklekvár
• 2 tojás sárgája
• 2 tojás fehérje
• 1 vaníliás cukor
• 4 ek porcukor

Kakaós töltelék:
• 5 ek kakaó 
• 5 ek kristálycukor

Egy nagyobb edényben összekeverjük a 
palacsintatészta száraz összetevőit, a lisz-
tet és a porcukrot célszerű átszitálni, amikor 
a tálba tesszük, így nem lesz csomós a pa-
lacsintatészta. Ha ez megtörtént, mehetnek 
bele a tojások, a tej és az olaj. A szódát (vagy 
bubis ásványvizet) a végén keverem hozzá. 
Vigyázzatok, ilyenkor kicsit felhabzik. A keve-
rést abszolválhatjátok turmixgéppel, habve-
rővel, villával, vagy egy nagyobb shakerrel, 
amit edzésekhez használtok.  Ezeket össze-
keverve megkapjátok a folyékony palacsin-
tatésztát, vigyázzatok, ne legyen túl sűrű. A 
palacsintasütőbe csorgatunk egy kevés olajat, 
körbefolyatjuk a sütőfelületen, és mehet bele 
egy nem egész merőkanálnyi palacsintatész-
ta. Ilyenkor a palacsintasütőt emeljétek fel a 

főzőlapról, hogy ne süljön rá egyből a tészta. 
Amint a a tészta szélét már barnulni látjátok, 
fordíthatjátok is meg, akár villával, akár lapát-
tal, vagy dobálhatjátok is. Higgyétek el, egy kis 
gyakorlás után sikerülni fog. Az első palacsinta 
nekem sosem szokott sikerülni, de azt mindig 
meg kell enni egyből, legalább érzitek, hogy 
kell-e még valamit hozzáadni a nyers tésztá-
hoz, ha leragad, egy kevés olajat lehet még a 
serpenyőbe tenni. 
A túróhoz adjátok a tojások sárgáját, a barack-
lekvárt, a vaníliás cukrot és a porcukrot, ha 
lehetséges, leszitálva. Ha van kedvetek, akkor 
a túrót is átnyomhatjátok a szitán, nem lesz 
olyan darabos a töltelék. Ezek után a felvert 
tojásfehérjét is óvatosan hozzákeveritek a tú-
rós masszához. Ha akartok kakaós palacsintát 
csinálni, akkor a kakaót összekeveritek a kris-
tálycukorral, és azt szórjátok a palacsintatész-
tába. Ha még meleg a tészta, akkor meg is ol-
vad a kakaó és a cukor. Így készül a szegény 
emberek Nutellás palacsintája.
Az ételhez mindenkinek csudálatos jó étvá-
gyat kívánok! 
Szurplííz! 

#zseller

Így fozz a koliban!

Csácsumicsá, csokoládés palacsinta!
Akár ezzel a méltatlanul felkapott köszönéssel is felhívhatnám a figyelmeteket arra, hogy a 
palacsinta sütése egy igazán egyszerű és akár csapatépítő programnak is felfogható folya-
mat. A leghagyományosabb töltelékeket mutatom meg hozzá, de ha van pénzetek jó Nute-
llára, vagy van a sarokban sok házi lekvár otthonról, akkor azokkal együtt is zseniális étel. 

palacsInta
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Bursa ösztöndíj:
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés 
érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan 
rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányai-
nak támogatása. A program keretében o -
lyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőok-
tatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható 
az ösztöndíj, akik a települési önkormány-
zat illetékességi területén lakóhellyel ren-
delkeznek, felsőoktatási intézményben 
(felsőoktatási hallgatói jogviszony kereté-
ben) teljes idejű (nappali tagozatos) képzés-
ben vesznek részt. Évente több mint 22.000 
pályázó részesül támogatásban, ez éves 
szinten 2 milliárd forint ösztöndíjként történő 
folyósítását jelenti. Pályázni „A” és „B” típusú 
ösztöndíjakra lehet, attól függően, hogy a 
hallgató jelenleg már felsőoktatási tanulmá-
nyokat folytat, vagy csak idén kezdi meg azt. 

Gyakornoki pályázat:
A Liget Műhely Alapítvány gyakornokokat 
keres, akik aktívan részt vennének az alapít-
vány munkájában. Mester- vagy PhD-képzés-
ben résztvevő, vagy 2017/18-ban diplomázott 
fiatalok jelentkezését várják, akiket érdekel 
a kortárs irodalom és az alternatív pedagó-
gia, jó az íráskészségük, biztos a helyesírá-
suk és szeretnek olvasni. Folyamatos bu-
dapesti tartózkodás nem szükséges, de a 
számítógép-használat és internet-hozzáférés 
nélkülözhetetlen.
A jelentkezőktől első körben önéletrajzot, mo-
tivációs levelet és max. 1000 szavas saját írást 

várnak, ami lehet szépirodalmi mű (részlet), 
cikk, esszérészlet, fordítás vagy bármilyen 
szöveg, amivel nyelvi készségüket bemutat-
ják. A kiválasztott gyakornokok hat hónapon 
át részt vehetnek a Liget és Szitakötő folyóira-
tokban megjelenő írások szerkesztésében, 
korrigálásában, az országos oktatási program 
pedagógusképzéseiben és gyerekfoglalkozá-
sain, a beérkező pályázatok elbírálásában, 
honlapszerkesztésben, pályázatok írásában 
és elszámolásában, és módjuk lesz elsa-
játítani a szerkesztőségi munka alapjait. A 
gyakornokok az elvégzett munka mennyisége 
és minősége alapján megállapított ösztöndíj-
ban részesülnek.
A jelentkezéseket 2018. október 22-ig várják 
e-mailben: info@ligetmuhely.com.

Tanulmányi ösztöndíj:
A tanulmányi ösztöndíj teljesítmény alapú 
támogatás azon hallgatók részére, akik meg-
felelő ösztöndíjátlaggal rendelkeznek, és 
teljesítik az előírt kreditmennyiséget. Ez az 
ösztöndíj pályázás nélkül elnyerhető, tehát 
nem kell hozzá semmilyen papírt feltölteni.

Siroki Andrea

aktuÁlis pÁlyÁzatok
Maxold ki a lehetőségeid! Az alábbi cikkben a Bursa, a tanulmányi ösztöndíjat, illetve egy 
gyakornoki pályázatot fogunk ismertetni. 

pályáz(z)atok
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