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A beszélgetés kezdetén Hajnal József néhány 
szóban elmondta, hogy miért is olyan különle-
ges számára az, hogy az egyetemi könyvtár 
ad helyszínt a könyve bemutatásának.
„Ha valaki nekem régen azt mondta volna mi-
közben itt tanultam a matematikát, néha el-el-
aludtam, hogy te itt egyszer könyvbemutatót 
fogsz tartani, akkor azt mondtam volna neki, 
hogy: Te bolond vagy. De a sors így hozta. És 
ez nekem igen nagy élmény.” 
A Miskolci Egyetem kohómérnök hallgatójá-
ból újságíró vált, és most pedig egy új terület-
re sodorta őt az élet, a könyvírás felé. Elmon-
dása szerint egy újságíró rengeteg mindent 
túlél az élete során, olyan eseményekről is 
ír, amikbe egy normális személy nem biztos, 
hogy belekerülne. Kitalált és valós esemé-
nyek is alapjául szolgáltak a könyvének.
Az első kérdés a könyv műfaját illette. Haj-
nal József szerint a könyv besorolhatatlan 
egy bizonyos műfajba, mivel vannak benne 
szabályos történetek és vannak benne sza-
bálytalan jelenetek is, amik nem mindenna-
posak. 
További kérdések során felmerült maga a 
cím is és a jelentése. Hiszen ez tényleg egy 
nem mindennapi szó, amit az ember csak 
úgy nem illeszt bele egy beszélgetésbe.  A 
néphagyomány szerint a mákdobáló az, aki 

megvéd az ártó szellemektől. A go-
nosznak előbb szemenként kell fel-
szedegetnie a mákot, azzal elfoglalja 
magát, és így nem tudja megközelí-
teni az embert.
A történetben három nagy szimbó-
lum figyelhető meg. Az első a nők 
és szerepük a férfiak életében. A 
második az az időintervallum, ami-
ben a történetek játszódnak, hiszen 
az ’50-es évektől egészen 2036-ig 
jutunk el. A harmadik motívum, ami 
az író elmondása szerint nem volt 

szándékos, az-az orosz kifejezések és sa-
ját kifejezései használata egy-egy részben. 
Ezekhez lábjegyzetben ad értelmező segít-
séget. A beszélgetés során megismerhettük a 
szerző második könyvét is, amit egy barátja 
emlékére írt meg. A méhek témáját dolgozza 
fel oly módon, hogy az a gyerekeknek és a 
szüleiknek is egyaránt szórakoztató és oktató 
jellegű legyen.
Az esemény legvégén egy apró ajándékkal 
lepte meg az egyik érdeklődőt Hajnal József, 
mivel az egyik szék alá elrejtettek egy „Mákod 
van!” cetlit. A szerencsés – aki a szerző régi 
tanára, Dr. Piskóti István volt – egy kiló mákot 
kapott.

Berényi Barbara

Október 10-én volt Hajnal József – egykori egyetemi hallgató – Mákdobáló című könyvének be-
mutatója a Miskolci Egyetem Könyvtárában. A beszélgetést Tóth Evelin vezette, a műből pedig 
az Egy Maszk tagjai olvastak fel részleteket.

Hajnal józsef Mákdobáló 
című regényének könyvbemutatója

Fotók: Kiss ViktorMEGAZIN
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A megemlékezésen 
jelen volt minden kar 
néhány delegált képvi-
selője, meghívott vendé-
gek, illetve az egyetem 
vezetősége is. Az ün-
nepségünk fényét emel-
ték azok a megjelent 
vendégek, akik valóban 
tevékeny részvevői vol-
tak 1956-ban a miskol-
ci eseményeknek. Dr. 
Jakab Nóra, a Miskolci 
Egyetem Oktatásfej-
lesztési és Minőségbiz-
tosítási Rektorhelyettese 
ünnepi köszöntőjében külön 
köszöntötte a megjelent ’56-os résztvevőket. 
Ezt követően a Miskolci Egyetem hallgatói-
nak ünnepi előadását láthattuk. Az illusztris 
műsor több különböző jelentből tevődött ösz-
sze. A műsor színvonalát emelte, hogy Eper-
jesi Gergely és Lénárt Anna szereplésével 
egy rövidfilm is demonstrálta ’56 eseményeit. 
Emellett természetesen helyt kapott a pro-
dukcióban versmondás, és Pecsmány Péter 
és Schultz Gellért éneke mellett a Szinvavöl-
gyi Néptáncegyüttes előadását láthatták a 
megjelentek.

A hallgatók műsorának végén mellbevágó 
adatokkal találkozhattunk a forradalom kö-
vetkezményeiről:
25.000 sebesült
35 kivégzés
1500 börtönre ítélt
200.000 emigrált magyar, akik sosem tértek 
haza. 
Dr. Jakab Nóra rektorhelyettes asszony ün-
nepi beszéde következett az ’56-os esemé-
nyekről, annak erejéről.  Arról, hogy miként 
vált a tömeg közösséggé.

Rektorhelyettes asszony beszédéből kiemel-
nénk egy mondatot, amelyről azt gondoljuk, 
hogy összefoglalhatja a teljes beszédet:

„Az egész ország minden városának, közös-
ségének volt saját ’56-ja.”

Az ünnepi megemlékezés végén Krajnyák 
Enikő a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudo-
mányi Karának hallgatója tartott beszédet ar-
ról, hogy mi, mai fiatalok, hogy is vélekedünk 
az ’56-os forradalom eseményeiről. 
A műsort, illetve a beszédeket követően a ko-
szorúzás következett az egyetem különböző 
pontjain. 
Elsőként a virágok elhelyezése az egyete-
mi parkban a lélekharangnál.  Ezt követően 
koszorúzás az egyetemi emléktáblánál az 
I. előadónál, a miskolci események kiinduló 
helyszínénél. Majd a Szalay-dombormű ko-
szorúzása következett az I. előadó mellett. 
Végül az E/1-es kollégium bejáratánál ta-
lálható emléktábla koszorúzásával zárult a 
2018. évi ünnepség.

Németh Niki

Október 23.

Fotó: Kiss Viktor MEGAZIN
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2018. október 19-én került megrendezésre egyetemünk Díszaulájában az ezévi október 
23-ai megemlékezés.
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nyílt nap(Ok) a miskOlci egyetemen
Hosszú évek óta minden évben megrendezésre kerül a nyílt nap. Vajon mire számíthatnak 
ebben az évben az idelátogató érdeklődő diákok? Erről kérdeztük Szilágyi Zsoltot, a 
Beiskolázási Központ igazgatóját.

Hogy mire számíthatnak az idelátogató diá-
kok? Remélem, nagy százalékuk egy jó han-
gulatban eltöltött pár órára. Ez is a fő célunk, 
minden programelem megalkotásánál a fő 
mozgatórugó, hogy az idelátogató diákok jól 
érezzék magukat. Húsz-harminc évvel ez-
előtt ez viccesen hangzott volna az itt okta-
tóknak, de ma már itt járunk. A cél továbbra is 
azon információk átadása az érdeklődőknek, 
ami alapján meg tudják hozni a felvételikor 
azt a döntést, hogy melyik intézményt válasz-
szák. Ha ez a megismerkedés az egyetem 
falain belül zajlik, akkor nagyon fontos, mi-
lyenek az első benyomások az intézménnyel 
kapcsolatban. A nyílt nap sokáig a legfonto-
sabb rendezvény volt a beiskolázás során. 
Ma is az egyik legjelentősebb esemény, 
azonban szépen lassan próbálunk minél 
több úgynevezett nyílt napot csempészni a 
beiskolázási naptárba. Hisszük és valljuk, 
az a leghatásosabb beiskolázási eszköz, 
ha a diákok az egyetemen ismerik meg 
mindazon képzéseket, épületeket, szolgál-
tatásokat és hangulatot, ami itt vár majd 
rájuk. Ezt másképp átadni nagyon nehéz, 
ha nem lehetetlen. Ezért szélesedett ki a 
kínálatunk ebben az évben a következő 

eseményekkel:
• Heves Megye Napja
• Kazinczy Nap
• Avasi Nap
• ME Nyílt Napok
• Földes Nap
• Pünkösdi Nyílt Nap
Visszatérve az eredeti kérdésre, hogy 
mivel készülünk az idei nyílt napra, erre 
vonatkozóan nem tudok túl sok infor-
mációval szolgálni, hiszen még szerve-
zés alatt áll minden. Azt megígérhetem, 
hogy az elmúlt évek színvonalát tartjuk, 
reményeink szerint növeljük is. Ugyan-
úgy megismerkedhetnek a karokkal, 

mind előadás, mind laborlátogatás szintjén. 
Idén is felsorakoznak majd azok a cégek, 
akik a karok képzéseihez kapcsolódnak, 
mintegy jövőképet adva az érdeklődőknek. 
Lesznek sztárfellépők, illetve meglepetésfel-
lépők is, Rádió 1 kitelepüléses kívánságmű-
sor és értékes nyeremények. Szóval, ahogy 
szoktam mondani, ezerrel készülünk arra, 
hogy az idelátogatók jól érezzék magukat.
A beiskolázás helyzetét, stratégiáját és a 
központ működését szívesen elmesélem egy 
következő cikkben…

Kovács Eszter
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A dán nagykövet asszony egy rövid bemutat-
kozás után az előadást egy videóval kezdte, 
ami felkeltette a jelenlévők figyelmét és elin-
dította a Dániáról szóló előadást, amelyben 
beszámolt a dán modellről és annak lénye-
géről. 
„Három év során Dániát választották meg 
a világ legboldogabb országának. Majd jött 
Norvégia és Finnország. Ami érdekes lehet, 
hogy a top ötben benne vannak a Skandi-
náv országok is. Néhány ember szerint a 
boldogság kulcsa a pénzben rejlik. De a dán 
emberek szerint a megoldás inkább a közös-
ségben rejlik, mint abban, hogy kinek meny-
nyi pénze van vagy milyen autóval 
jár. A hangsúly a jólétben inkább  
az egyenlőségen van.” – mondta, 
majd a következővel folytatta:
„Sokan úgy ismernek minket, mint 
a legmegbízóbb ország. Bízunk 
egymásban. Számomra a boldog-
ság az tényleg az egyenlőségben, 
az egymásért való felelősségben 
és a közösség szellemében rejlik, 
nem pedig abban, hogy ki mennyit 
keres.”  
Az előadás után a jelenlévők kér-
déseket tehettek fel.  Ezekből pedig 
kiderült néhány érdekes tény a dán 

oktatásról, adókról, biztonságról, pénzről és 
a börtönrendszerekről is. Az oktatás téma 
keretein belül sok hallgatónak meglepetést 
okozott a tény, hogy Dániában a vizsgák so-
rán nem az a legfontosabb, hogy ki mennyi 
mindent tanult meg, hanem hogy hogyan 
tudja alkalmazni azt a tudást, és  hogyan tud 
összeállítani akár egy elemzést. Szó esett 
még  az Erasmus programról, mivel a Miskol-
ci Egyetemnek vannak kapcsolatai dán egye-
temekkel, amik szeretettel fogadják a magyar 
hallgatókat is. Ha már Magyarországról volt 
szó, az egyik hallgatóban felmerült a kérdés, 
hogy mi az, ami eszébe jut egy dán ember-
nek Magyarországról. Nagykövet asszony 
elsőnek 1989-et említette meg. Majd azzal 
folytatta, hogy az országnak soha nem volt 
egyenes az út, mindig volt valami bökkenő, 
de valahogy mindig a jóra törekedett.
A beszélgetés végén rektor úr mondott né-
hány szóban köszönetet Őexcellenciájának 
és mindenkinek, aki megjelent a rövid tájé-
koztatón a dán modellről. A „Boldog Dánok” 
kiállítás még megtekinthető 2018. november 
15-ig az egyetem központi könyvtárában.

Berényi Barbara

Fotók: Beiskolázási Központ

a dán nagykövet, kirsten geelan

előadást tartOtt egyetemünkön
Őexcellenciája Kirsten Geelan, a Dán Királyság magyarországi nagykövete nyitotta meg a 
„Boldog dánok” c. fotókiállítást a Miskolci Egyetem központi könyvtárában 2018. október 
29-én, illetve 30-án előadást tartott országáról az egyetem hallgatóinak és oktatóinak.
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Fotók: Kiss Viktor

rOckwell
Rockwell: a szórakozóhely, amit minden egyetemista ismer, a hajnalig tartó bulik legfőbb 
színhelye. Az Egyetemvárosban található klub 3 termével várja a kikapcsolódni vágyókat. 

A Rockwell már nagyon régóta 
szolgál bulizóhelyiségként nem 
csak az egyetemistáknak, ha-
nem mindenki másnak is. Ez alól 
csak azok az események kivéte-
lek, amikor valamilyen egyetemi 
rendezvény kapcsán kerül meg-
rendezésre egy buli, és ekkor a 
belépést csak diákigazolvánnyal 
tehetik meg a vendégek. A legkü-
lönbözőbb témák szerint hoznak 
létre bulikat, mint: sztárvendéges, 
dress code-os, egyetemi. Október 
26-án például Krúbi és a Katapult 
Dj látogatott el a Rockwell klubba, hogy szó-
rakoztassa a vendégeket, november 2-án pe-
dig Halloween party-t rendeztek.
A Rockwell klubot a Champion and Grape 
2008 Kft. üzemelteti 2017. szeptembertől, a 
klub megléte óta már 3–4 alkalommal volt 
tulajdonosváltás. Jelenlegi tulajdonosa a Má-
lyi Beach tulaja is egyben. Sokáig egy cég 
volt az egyetemi menzával, 2017. szeptem-
berében váltak külön. Érdekessége, hogy 
a Rockwell régen nem diszkóként, hanem 
tekepályaként, illetve tejbárként működött. Az 
elmúlt években történtek felújítások, melye-
ket a cégtulajdonos finanszírozott. Felújításra 
kerültek a mosdók, a retro „kék” és a disco 
„piros” terem teljesen új külsőt kapott. A miller 

„rnb” terem is változásokon ment keresztül, 
mivel a Miller sör kikerült a Dreher sörgyár 
gyártásából. A VIP terem is hófehér bútorok-
kal lett ellátva, az új fehér „tej plexi” oszlopok 
gondoskodnak a jó hangulatról, hiszen olyan, 
mintha az egész oszlop világítana, ezáltal na-
gyon hangulatos.
Megközelítése az egyetemistáknak a legegy-
szerűbb, hiszen az Egyetemvárosban talál-
ható. Nyitva tartása is kedvező, hétköznapo-
kon napközben is nyitva tart – bulinapokon 
hajnalig is –, hétvégi bulinapokon pedig este 
nyit csak ki és hajnalban zár, ilyenkor büfé 
is üzemel a klub területén, vasárnap pedig 
minden részlege zárva van. Árak tekinteté-
ben a konkurensekhez igazodik, nem csak 
a miskolci, hanem nyíregyházi, debreceni 
nagyobb szórakozóhelyekhez is. Ez alapján 
igyekeznek meghatározni áraikat, Budapest-
hez viszont nem mérik magukat. Árkategóriá-
jukban a klub vezetősége az italozóhelyek – 
„kocsmák” – és a nívósabb, luxus színvonalú 
helyek közé sorolják magukat, ez a klubban 
kapható termékek árában és a belépőben is 
megmutatkozik. Összességében, ha szere-
ted a dübörgő zenét és jó lenne együtt lógni a 
haverokkal/diáktársaiddal, akkor bátran láto-
gassatok el a Rockwell klubba, és bulizzatok 
egy nagyot.

Siroki Andrea
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A Konfuciusz Intézetről: 
2013 őszén a HANBAN (Konfuciusz Intéze-
tek Globális Központja), a Pekingi Vegyipari 
Egyetem (BUCT) és a Wanhua-BorsodChem 
Zrt. cégcsoport támogatásával jött létre az 
intézet azzal a céllal, hogy elősegítse a kí-
nai-magyar kapcsolatokat, megismertesse 
a kínai nyelvet és kultúrát az egyetem diák-
jaival. A Miskolci Egyetem hallgatói az inté-
zetben ingyen tanulhatják a kínai nyelvet, el-
sajátíthatják az írásjeleket, számos kulturális 
programon vehetnek részt, és az így szerzett 
tudással még nagyobb eséllyel indulhatnak 
a munkaerőpiacon. Az intézet az elmúlt öt 
évben az egyetem életének szerves részé-
vé vált, de emellett aktívan részt vesz a kí-
nai nyelv iránt érdeklődő közép- és általános 
iskolások, valamint a régió munkavállalóinak 
képzésében is.
Az ünnepségről: 
Az intézetet  a születésnap alkalmából több 
prominens személy is köszöntötte, a rendez-
vényen részt vett a Kínai Népköztársaság 
nagykövete, a Magyar Kormány és az Or-
szággyűlés több képviselője, illetve Miskolc 
Megyei Jogú Város polgármestere.
A vendégeket előszőr Dr. Jakab Nóra 
köszöntötte, aki mesélt a Miskolci és  
a Pekingi Vegyipari Egyetem együtt-
működéséről, és arról, hogy a HAN-
BAN 2020-ra 1000 Konfuciuszi Inté-
zet létrejöttét tűzte ki célul. A Miskolci 
Egyetem Konfuciusz Intézete a 328. 
volt nemzetközileg, és hazánkban ez 
volt a harmadik ilyen intézet. Egye-
temünk ma már több mint 50 ország 
100 különböző felsőoktatási intézmé-
nyével áll kapcsolatban. Ez annak 
a bizonyítéka, hogy mindig is nagy 
hangsúlyt fektettek az idegen nyelvek 

oktatásába. Dr. Jakab Dóra kiemelte továb-
bá azt is, hogy azok a hallgatók, akik kínai 
nyelvet tanulnak, nemcsak tudással, hanem 
élményekkel, tapasztalatokkal gazdagodtak, 
és más szemmel nézik a világot. Utána a 
Kínai Népköztársaság nagykövete tartott be-
szédet kínai nyelven, majd Dr. Horváth Zita 
tartott előadást a Stipendium Hungarikum 
program fontosságáról, Magyarország és 
Kína viszonyáról. Deák Csaba kancellár úr 
a kínai-magyar kapcsolatokról számolt be, 
és külön köszönetet mondott a Wanhua-Bor-
sodChem-nek, amiért támogatták a Miskolci 
Egyetem Körcsarnokának felújítását. 
Az eseményt tovább színesítették a táncos, 
zenés előadások, amelyeket a Konfuciusz In-
tézet tanárai, valamint egyetemünk hallgatói 
(Krajnyák Enikő, Benedek Andrea, Számadó 
Viktória) tartottak. Majd egyetemi kitüntetést 
adtak át a Konfuciusz Intézet korábbi igazga-
tójának. A plenáris ülés a Konfuciusz Intézet 
jelenlegi igazgatójának beszédével zárult, 
utána a résztvevők megtekintették az intéze-
tet, majd délután szakmai tanácskozásokkal 
folytatták a fórumot.

Siroki Andrea

Fotó: Kiss Viktor

5 éves a kOnfuciusz intézet
2018. október 11-én egész napos rendezvénnyel ünnepelte 5. születésnapját a Kon-
fuciusz Intézet. A rendezvénysorozat ünnepélyes plenáris üléssel kezdődött az egyetem 
Díszaulájában, ahol ünnepi köszöntők hangzottak el az intézet hallgatóinak, tanárainak 
műsorszámaival színesítve. 
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Fotók: Kiss Viktor

MEgazin: Milyen múltja van a gólyabá-
loknak a Miskolci Egyetemen?
Jánosik Zsuzsanna: A Miskolci Egyete-
mi Gólyabál eredete évtizedekre nyúlik 
vissza; ez ad helyet a gólyák köszön-
tésének és az egyetemi közösséghez 
történő tényleges csatlakozásuknak. Az 
estély legünnepélyesebb pillanataiban 
az újdonsült hallgatók leteszik esküjüket 
a bálozó közönség előtt, ezáltal válnak a 
Miskolci Egyetem polgáraivá.
MEgazin: Van-e valami olyan dolog, 
ami idén kiemelten különlegessé teszi 
a gólyabált?
J. Zs.: Mindig igyekszünk a programok sok-
színűségére törekedni, és mindeközben 
megtartani a gólyabál arculatát is. Idén party-
ajándékokkal szeretnénk kedveskedni a részt-
vevőknek, amit a bál idei színe, a kék határoz 
majd meg – külön gondolva a lányokra és a 
fiúkra.
MEgazin: Milyen fellépők lesznek?
J. Zs.:  A megnyitót követően 3 helyszínen – 
az előcsarnokban, a Díszaulában és az A/6-os 
épületben – több mint tízféle programlehető-
ség közül lehet majd választani. Sikeres hazai 
előadók táncoltatják meg a résztvevőket: az 
eseményen fellép többek között a Well Hello, 
a feltörekvő Follow The Flow, afterezünk 

Pixával, de velünk lesz többek között Zelenák 
Krisztián is, és még sokan mások.
MEgazin: A bulizási lehetőségen kívül mi-
lyen szórakoztató programokra számítha-
tunk még?
J. Zs.:  A  zene és tánc mellett lesz megint 
stand up, valamint a résztvevők akár még há-
zasságot is köthetnek. Továbbá immár tradíci-
óvá vált, hogy a Miskolci Egyetemi Gólyabálon 
az egyetemi hallgatók közül a közönség és a 
zsűri segítségével megválasztjuk a bál szépét 
és a bál párját.
MEgazin: Miért érdemes részt venni ezen 
az eseményen?
J. Zs.:  Rendezvényünk valódi báli hangula-
tú, városi viszonylatban is színvonalas társa-

sági esemény. Szervezőként célunk, 
hogy a hagyományoknak megfelelően 
egy olyan estét adjunk a gólyáknak, 
ami róluk szól, maradandó élményt 
nyújt számukra, és ahol barátaikkal, 
évfolyamtársaikkal, illetve a felsőbb 
évesekkel együtt felhőtlenül ünnepel-
hetnek polgárrá avatásuk alkalmából. 
A gólyabál az egyetemi élet méltó és 
szórakoztató megnyitója is egyben.
 

Oláh Zsófia

gólyabál beharangOzó
November 9-én, pénteken ismét megrendezésre került a Gólyabál az ME-HÖK szervezé-
sében, amely idén is számtalan előadóval és színes programmal várta az érdeklődőket. A 
rendezvény kapcsán Jánosik Zsuzsanna ME-HÖK általános alelnökkel beszélgettünk. 
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Már érkezéskor feltűnt a nézőknek, hogy 
nem egy szokványos darab fog megele-
venedni a színpadon. A Disputa tér egyik 
oldalát leválasztotta az egybefüggő para-
vánsor. A másik oldalon pedig a teret több 
kisebb helyiségre és átjárófolyosóra osz-
tották a szellősen elhelyezkedő paravánok. 
A színdarab kezdőképében két fekete 
csipkés fátyolt és színes nyári ruhát viselő 
női alak foglalt helyet két asztal mögött. A 
középső, harmadik asztal üresen maradt, 
sejtetve, hogy a darab folytatásában még 
egy fontos személy érkezik. 
A két hölgy zavart távolságtartó beszélgeté-
séből kiderült, hogy mindketten férjezettek 
voltak, ám megözvegyültek és a szeretőjü-
ket várják. Balról rendre érkezett a pincér, 
aki koktélokat és tortákat szolgált fel, és 
közben csepegtette a nézők számára a hát-
térinformációkat. Kiderült, hogy a linóleumot 
könnyebb tisztítani, mint a szőnyeget, így 
meghalni a szőnyegen kényelmesebb, ám 
ha tekintettel vagyunk a leendő özvegyünk-
re, akkor ildomosabb a linóleumot választani 
végső nyughelyül.
Szerelmes levelek érkeztek, melyek elsőre 
megmelengették a hölgyek szívét, ám a pin-
cér banális hibáját követően ájulást eredmé-
nyeztek.
Az első felvonás végén megjelent egy talpig 
feketébe öltözött asszony, akit mindkét hölgy 

férjük titkolt szertőjének titulált. Az özvegyek 
nem értették, hogy csalhatta meg őket férjük 
egy ilyen nővel.
A második felvonásban a két férj is színre 
lépett, megidézve a közelmúlt eseményeit. A 
pincér óva intő tanácsának ellenére mindket-
ten a középső asztalra pályáztak. Ittak, duhaj-
kodtak, ahogy azt titkos légyottokra alkalmas 
jobbféle kávézókban illik. A fekete ruhás nő 
ismét megjelent, és megfagyott a hangulat. 
Az urak próbálták elcsábítani, megtáncoltatni 
a hölgyet. Furcsa, groteszk menyegzőszerű 
szeánsz vette kezdetét, melynek végén a fér-
jek egymásnak estek. 
Nevezhetjük a sors kezének, előre elren-
deltetésnek vagy banális véletlenek soroza-
tának azt, ahogyan a feleségek a második 
felvonásban megözvegyültek. 
A pincér félig narrálva, meg-megtörve a da-
rab lendületét, időről időre ki-kilépve a da-
rabból vette fel a kapcsolatot a nézőkkel. 
Szépen keretbe foglalta, groteszk mederben 
tartotta a darabot. 

A darabot Nádasi Erika színművésznő ren-
dezte. Hamarosan a Debreceni Színjátszó 
Találkozón is fellép az Egy Maszk Drámamű-
hely csapata.

Katona Gábor

színdarab a könyvtárban!
Az Egy Maszk Drámaműhely október 18-án az Egyetemi Könyvtárban tartotta Slawomir 
Mrozek: Özvegyek című drámájának bemutató előadását. 

Fotók: Dienes Viktor MEGAZIN
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Fotók:  Beiskolázási Központ

vegyipari képzés a vegyipar szívében

Jakab Nóra, az egyetem oktatásfejlesztési és 
minőségbiztosításért felelős rektorhelyettese 
beszédében elmondta, hogy a pilot-jellegű 
képzés egy megújított  kutatásmódszertant 
is tartalmaz. Viskolcz Béla, a Műszaki Anyag-
tudmányi Kar Kémia Intézetének igazgatója 
bővebben kifejtette, hogy a képzés során a 
hallgatókat kiemelkedő szakemberek fogják 
oktatni. Valamint, hogy nagy hangsúlyt fek-
tetnek majd a diákok gyakorlati képzésére, 
ennek érdekében a támogató cégeknél kihe-
lyezett laborokat biztosítanak.

Nemcsak új képzés indul, de egy új személy-
re szabott oktatási modellt is elindítanak a 
2019 szeptemberében induló vegyészmérnö-
ki hallgatók számára. Ami annyit tesz, hogy 
minden nappali tagozatos hallgató-
val kettesesével fog foglalkozni egy 
kiemelt oktató, akinek az a feladata, 
hogy figyelemmel kísérje a hallgató 
fejlődését, és azokban a problémák-
ban, amelyek a hallgatók oktatásban 
nyújtott teljesítményének csökkené-
séhez vezetnek, megoldását nyújt-
son. A partnercégek havonta egy-egy 
alkalommal orientációs megbeszélé-
sekre invitálják a hallgatókat, így az 
ipari gyakorlatokat már egy jól ismert 
közegben tudják elkezdeni a fiatalok.  
Háromféle formában fogják tartani a 

képzést: nappali, duális és levelező.
Varga Béla, a Wanhua-BorsodChem Zrt. 
HR- és kommunikációs igazgatója beszé-
dében említette a hallgatók nemzetközi 
gyakorlatának lehetőségét is. Kiss László, 
a Kiss Cégcsoport tulajdonosa elmondta, 
hogy szeretnének a képzés elindítása során 
szakképzett oktatókat biztosítani az egyetem 
számára.  Dési  Viktória, a MOL Petrolkémia 
Zrt. üzletitámogatás-vezetője felidézte az 
egyetem és a cégük évtizedre visszanyúló 
együttműködését. Elképzeléseik szerint a ve-
gyészmérnöki képzés az ország versenyké-
pességének javításához is nagy mértékben 
fog hozzájárulni.

A vegyészképzés népszerűsítése érdekében 
a régió vegyipari cégeinek összefogása első 
lépéseként 2017 őszén rendezték meg az I. 
Vegyipari Pályaorientációs Napot általános 
és középiskolás diákok számára. A nagy si-
kerre való tekintettel a rendezvényt idén újra 
megszervezik: 2018. november 14-én a Mis-
kolci Egyetem Díszaulájában várja az egye-
tem a régió vegyipari vállalataival együtt az 
érdeklődőket.

Berényi Barbara

A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi karán 2019 szeptemberétől vegyészmérnö-
köket is képeznek majd. Az új képzésről és a személyre szabott oktatási modellről az egye-
tem és a kar vezetői, illetve a vegyipari vállalatok képviselői tartottak sajtótájékoztatót.
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Mindennapok szerves része az egyetemen, hogy olyan döntéseket hozzunk, amelyek a 
jövőnket formálják. Legszívesebben kilépnél egy pillanatra a rohanó világból? Ha meg-
állnál és megpihennél, az Egyetemi Lelkészség nyitott kapukkal vár. Riportunkban a római 
katolikus lelkész Skublics Mátéval, református lelkész Taracközi Gerzsonnal és evangélikus 
lelkész Gerlai Pállal beszélgettünk erről.

egyetemi ökumenikus lelkészség

Fotó: Stumphauzer Laura

MEgazin: Jellemzően mivel fordulhatnak 
Önökhöz az érdeklődők?
Gerlai Pál: Két részre lehet osztani: a szer-
vezett és a nem fix alkalmak. Előbbi heti 
rendszerességgel van – jellemzően Istentisz-
telet, illetve mise – vasárnap délután, vala-
mint hétközben van egy szerda esti közös-
ségi alkalom, amelyeken felváltva vagyunk 
jelen. A nem fix alkalmak alatt értetendő, ha 
valakinek lelki gondozásra, lelki feltöltődésre 
van szüksége, keressenek minket bátran.
Skublics Máté: Amikor itt vagyunk a Gaszt-
roműhelyben, kedden és szerdán a Kávéház-
ban, illetve máskor is e-mailen és telefonon.
Akárki akármilyen lelki tanácsot kér, vagy 
egy beszélgetésre lenne szüksége, hozzánk 
fordulhat. A kurzusoknál megemlíthető a ke-
resztény antropológia, katolikus szemszög-
ből, ami a jövőben felvehető tantárgy lesz, 
kartól függetlenül, extra kreditért. Ennek té-
mája, hogy keresztény szemszögből mi az 
ember.
Taracközi Gerzson: Bármivel. Nem húztunk 
meg kifejezetten olyan tematikát vagy kér-
déskört, amivel jöhetnek hozzánk, és olyat, 

amivel azt mondjuk, hogy: 
„ne gyertek hozzánk, mert 
minek?” Ha beadandó dol-
gozatot kell leadni, és épp 
nincs hová menjen, szíve-
sen segítünk. A könyvtári 
állomány egy része ki van 
helyezve a lelkészségnek, 
tanulmányaikban, különösen 
az elsőévesek, ha elbizony-
talanodnának, fordulhat-
nak hozzánk is, mint nem 
klasszikus lelki gondozás, 
inkább egy kis segítség, ta-
nácsadás végett. Van olyan 

tervünk is, hogy ki fogunk menni a karokhoz 
szünetekben társasjátékokkal, hogy ezzel is 
segítsük a rekreálódásukat. Kirándulásokat 
is szervezünk havi rendszereséggel. Ezen-
túl közösségi alkalmakat, időközönként pl. 
az adventi időszakot meg szoktuk tölteni 
bőven tartalommal, hogy rá tudjanak han-
golódni a karácsonyra, Krisztus születésére. 
A mézeskalácssütéstől kezdve, kilépünk a 
Dísz aula előtti térbe és zenés szolgálattal, bi-
zonyságtétellel vagyunk jelen. Ha valakinek 
elakadása van, keressen minket, mindenre 
nem tudhatjuk a megoldást mi sem, azonban 
segítőkészséggel állunk mindenki rendelke-
zésére.
MEgazin: Mióta van jelen a lelkészség az 
egyetemen?
T. G.: Hivatalosan 2003-ban indult el, de előt-
te is jelen voltak az egyházak az egyetemen. 
2003-ban kötötték meg azt a szerződést, 
amit az egyházaink elöljárói és az egyetem 
rektorátusa aláírt és elfogadta az együttmű-
ködést. Azóta nem főállású lelkészekként 
vagyunk jelen, hanem a fő feladatunk, hogy 
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Fotó: Ökumenikus Egyetemi Lelkészség

biztosítsuk a jelenlétet felekezetenként.
MEgazin: Milyen lehetőségek várják az ér-
deklődőket? 
S. M.: A Kávéház megalakulásának történetét 
említeném meg először. 2015-ben kért meg 
az egri érsek, hogy vállaljam el ezt a harma-
dik munkahelyet az Egyetemi Lelkészségen. 
Az első alkalommal, mikor a menzára jöttem, 
ebéd után láttam a Canteent üresen, és be-
legondoltam, hogy milyen jó lenne itt inni egy 
kávét. Kávészeretetemből kiindulva ez volt az 
első gondolatom. Beszéltem is az üzemelte-
tőkkel, hogy ki tudnánk-e bérelni a kávézót, 
így lehetőségünk lenne egy finom ital mellett 
több erre tévedővel is találkozni, akikkel más-
kor nem tudnánk. Ebben az évben nyitottunk 
meg, és fel is gyorsultak az események, mivel 
a Gasztroműhely ügyvezetője nagyon szíve-
sen fogadta ezt a kezdeményezést, olyannyi-
ra hogy a kávéval és a hellyel támogatnak is 
minket. Azóta itt vagyunk kedden és szerdán 
11–14 óráig.
A MEN-en van egy kihelyezett lelkészsé-
gi sátrunk, kivisszük a csocsóasztalt, sört is 
csapoltunk, alkoholmentes koktélokat készít-
tettünk. A további elképzelés még, hogy va-
lamilyen sörkülönlegességgel is szolgáljunk, 
hogy megkóstoljanak valami finomat. De 
lelkifröccsben is gondolkoztunk. Így utólag, 
azt hiszem, megérte kint éjszakázni, mert az 

éjszakába nyúló beszélgetések mai napig 
meglévő szoros barátságokat hozott létre.
T. G.: Összefoglalva, keressük azokat az 
utakat, amikkel a jelenlétünk nem egy bezár-
kózott jelenlét, hanem nyitott, amivel készek 
vagyunk együttműködni bárkivel, aki kész 
elfogadni, hogy mi keresztényekként ezt tud-
juk nyújtani. Az önkéntesnapon kilátogattunk 
az akkor vizsgázók/vizsgáztatókhoz, egy 
kávéval és pogácsával kívántunk nekik sike-
res vizsgát, amit akkor is pozitív visszajelzés 
követett. Tervezünk a menzán meghirdetett 
asztalközösséget is létrehozni, ami mindenki 
számára nyitott lesz. Egy asztali áldás meg-
fogalmazása, egy ige megszólaltatása, ha 
énekszóval dicsérjük az Urat asztaltársaság-
ban, az is egy tanúságtétel Jézus jelenlétéről.
A kollégiumokba szeretnénk játékesteket, kö-
zösségi esteket szervezni. Ennek is megkez-
dődtek már az előkészületei.
S. M.: Nekem egy nagy álmom a vitaestek 
szervezése. Egy egyetemen vagyunk, mint 
campus, és ennek mindenképpen egy intel-
lektuális vitának kell, hogy a helyszíne legyen. 
Hiányolom a magyar társadalom egészéből 
a tiszteletteljes vitázás szokását. Szeret-
ném, ha tudnánk szervezni vitákat különféle 
témákban, akár vallás és tudomány, vagy 
olyan kérdések, mint az abortusz. Ezek által 
mindannyian tanulhatnánk. Megismernénk 

a velünk egyet nem ér-
tők álláspontját, érveket 
tudnánk felsorakoztatni 
és megütköztetni egy-
mással egy tiszteletteljes 
környezetben.
G. P.: A fontos, hogy 
vannak ötleteink, hogyan 
lehetnénk jelen a diákok 
életében, minél több se-
gítséget nyújtva a min-
dennapokban. Lassan, 
de biztosan, ezek meg-
valósítására törekszünk.

Rudolf Fruzsina Virág
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interjú a miskOlci egyetem hallgatói 
önkOrmányzatának idei tagjaival
A szeptemberi számban megjelent cikk folytatásaként készítettünk interjút a Hallgatói 
Önkormányzat három további tagjával. Suhaj Anettal, juttatási alelnökkel, Bihari Barna-
bással, kollégiumi alelnökkel és Daday Tamással, KSB-elnökkel beszélgettünk a HÖK-ről, 
illetve a terveikről. 

Fotó: Sivák Koppány

MEgazin: Kérlek, pár mon-
datban mutatkozzatok be, 
kitérve arra, hogy miként 
kerültetek kapcsolatba a 
Hallgatói Önkormányzattal, 
illetve milyen pozíciót töltö-
tök be!
Suhaj Anett: A Gépészmér-
nöki és Informatikai Karon ta-
nulok, gépészmérnök hallgató 
vagyok. A Miskolci Egyetem 
Hallgatói Önkormányzatában 
a juttatási alelnök szerepét, 
egyben az egyetemi Szociális 
és Ösztöndíj Bizottság elnöki sze-
repét töltöm be. A Hallgatói Önkormányzattal 
barátaim által kerültem kapcsolatba, kezdet-
ben a Gépészmérnöki és Informatikai Kar 
Szociális és Ösztöndíj Bizottságának tagja-
ként, később elnökeként tevékenykedtem.
Daday Tamás: A ME-HÖK-ben a Kulturális 
és Sportbizottság elnökeként tevékenyke-
dek. Úgy kerültem a HÖK közelébe, hogy 
korábban a Gépészmérnöki és Informatikai 
Karon két évig voltam hallgatói képviselő, 
majd egy évig egyszerű hallgatóként tevé-
kenykedtem a kari és egyetemi rendezvé-
nyeken. Ezt követően pályáztam meg a KSB 
elnöki pozíciót, amelyet azóta is betöltök. Mi-
óta az egyetem hallgatója vagyok, szerettem 
kivenni a részem a különböző rendezvények 
szervezéséből. A KSB a ME-HÖK rendezvé-
nyeinek szervezésében, lebonyolításában 
tevékenykedik. Valamint egyetemi vándorku-
pákat szoktunk rendezni, illetve a sportköz-
pont rendezvényeiben munkálkodunk. 
Bihari Barnabás: Jelenleg a Gazdaságtu-
dományi Kar hallgatója vagyok. Én korábban 
kari Kollégiumi Bizottsági tagként kezdtem el 

foglalkozni a kollégiumi kérdésekkel a HÖK-
ben. 2015-ben lettem a kari Kollégiumi Bizott-
ság elnöke. Így kerültem jelenlegi pozícióm-
ba, ami a ME-HÖK kollégiumi alelnöke.
MEgazin: Hogyan tudnátok összefoglalni 
a HÖK szerepét az egyetem életében?
D. T.: A hallgatói élet felpezsdítése, illetve 
kapcsolatteremtés a hallgatók és az egyete-
mi vezetőség között.
S. A.: A Hallgatói Önkormányzat feladatai 
közé tartozik a hallgatói érdekképviselet, a 
hallgatók jogainak védelme, a különböző 
ösztöndíjak és kollégiumi férőhelyek biztosí-
tása, valamint egyetemi rendezvények szer-
vezése és lebonyolítása.
MEgazin: Bennetek személyesen a hall-
gatók milyen kérdésekkel tudnak megke-
resni?
S. A.: A ME-SZÖB foglalkozik a szociális 
alapú ösztöndíjakkal: a rendszeres szoci-
ális ösztöndíjjal, az alaptámogatással és a 
rendkívüli szociális ösztöndíjjal. A bizottság 
elnökeként az előbbeikben felsorolt ösztön-
díjakkal kapcsolatban bármikor megkeres-
hetnek a hallgatók. Fontos megemlítenem, 
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Fotók: Sivák Koppány

hogy az ösztöndíjakkal 
kapcsolatos kérdések, 
illetve felmerülő problé-
mák esetén a hallgatók 
bizalommal kereshetik a 
kari SZÖB-elnököket is.
B. B.: Én azzal egészíte-
ném ki az előzőket, hogy 
engem kollégiumi kérdé-
sekkel szoktak megke-
resni a hallgatók. Tele-
fonon, e-mailen, illetve 
személyesen is elérhető 
vagyok. Feladatom még 
a vezetőséggel való egyez-
tetés a kollégiumi felújításokat illetően.
D. T.: Engem mindennel kapcsolatban keres-
hetnek a hallgatók, mert a pár év alatt sok 
mindent láttam. Előfordul, hogy én kimondot-
tan nem tudok egyes esetekben segíteni, de 
tudom, hogy ki a megfelelő ember, aki segít-
séget tud nyújtani az adott témában. Legtöbb 
esetben a rendezvényekkel és a sportolási 
lehetőségekkel kapcsolatban szoktak engem 
megkeresni. 
MEgazin: Milyen céljaitok vannak erre a 
tanévre?
S. A.: Legfőbb célom továbbra is az, hogy min-
den szociális alapú ösztöndíjat biztosítsunk a 
hallgatók számára. Szeretném továbbá azt, 

hogy a ME-HÖK elnöksége ebben a tanévben 
is színvonalas rendezvényeket szervezzen a 
hallgatók számára, színesítve ezzel az egye-
temen zajló hallgatói életet.
B. B.: Nyáron zajlottak különböző fejleszté-
sek a kollégiumokban. Hiszen olyankor csak 
nyári kollégium van, és azokat az épületeket, 
amelyeket ez nem érint, lehet ebben az idő-
szakban fejleszteni.
D. T.: Erre az évre azt tervezem, hogy mo-
tiváljam a hallgatókat arra, hogy minél több 
rendezvényen részt vegyenek. Többet spor-
toljanak, használják ki az egyetem nyújtotta 
ingyenes sportolási lehetőségeket. 
MEgazin: Mit gondoltok, ki alkalmas arra, 

hogy kipróbája magát a 
HÖK-ben?
S. A.: Azt gondolom, hogy 
a lehetőség minden hallga-
tó számára nyitott. Minden 
szemeszter elején meghir-
detésre kerülnek a pályá-
zatok a kari képviselő, a 
Kollégiumi Bizottság, illet-
ve a Szociális és Ösztöndíj 
Bizottság tag pozíciókra. 
Bátran pályázzon minden-
ki, aki szeretne részt venni 
a Hallgató Önkormányzat 
munkájában.
    

Németh Niki
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1. Milyen okból/okokból jelentkez-
tél mentornak?
Sosem jelentkeztem, az én történetem más 
dolgokon alapul. 2016 őszén a Firmám be-
mutatott egy külföldi csoporttársának. Akkor 
hallottam először a Stipendium Hungaricum-
ról és értettem meg, hogy miért látok nap mint 
nap ennyi hallgatót más országokból. Ez az 
ecuadori fiú elhívott egy SH-s rendezvényre 
Tokajba. Ott ismertem meg a magyar mento-
rokat, szervezőket és valamennyi SH-s hall-
gatót. 
2017 augusztusában az akkori Erasmus Co-
ordinátor mondta, hogy az SH csapatának 
szüksége lenne új mentorokra, és mivel nyi-
tott vagyok, jól beszélek angolul, ők azonnali 
hatállyal felvesznek. Igent mondtam. Valahol 
itt kezdődött el minden, az a pillanat, amikor 
elkezdtem magamban felfedezni teljesen 
más és új képességeket, amiket ezelőtt nem 
ismertem.
2017 szeptemberében kezdtem munkássá-
gom, mint mentor, majd hamar a board körbe 
is bekerültem, amelyben rendezvények szer-
vezése és konfliktuskezelés volt a fő felada-

tom. Egy év után a Miskolci Egyetem Nem-
zetközi Osztálya kért fel a koordinátori poszt 
betöltésére, amire nem tudtam nemet monda-
ni, azonban tudtam, hogy nem lesz könnyű, 
viszont óriási lehetőség és az egész életemet 
megváltoztathatja. Úgy érzem, hogy  abban 
a pillanatban életem egyik legjobb döntését 
hoztam meg.
2. Miket tapasztaltál az első évben 
mentorként? Mi a legpozitívabb és leghú-
zósabb szituáció?
A legkeményebb hónapnak a szeptembert és 
az októbert mondanám. Szeptember első he-
tében érkeznek a hallgatók. Feladataink közé 
tartozik, hogy fogadjuk őket a Tiszai pályaud-
varon, segítsük a szállásukat elfoglalni, ezek 
után kezdődik a kemény rész. Bevándorlási 
hivatal, tartózkodási engedély, diákigazol-
vány, bankkártya, TAJ kártya és adókártya. 
Ez mind rengeteg időt vesz igénybe. A kérdé-
sekre megfelelően kell válaszolnunk, segíteni 
nekik a papírokat kitölteni, eljuttatni őket sze-
mélyesen a megfelelő irodába stb.
Elengedhetetlen a türelem, jó megoldóképes-
ség, megfelelő nyelvtudás és talpraesettség. 

3. Milyen feladatkört foglal magába 
a koordinátori mandátum?
Jelenleg 17 mentor segíti a munkám. Nél-
külük nem működne ennyire gördülékenyen 
a munka. Nyilván elkerülhetetlen, hogy jó 
kapcsolatunk legyen, tudjuk, hogy ki miben 
jó, ki mennyit bír el, és az események, infor-
mációk folyamatosan áramoljanak közöttünk. 
Ahhoz, hogy egy ilyen jó csapattá fejlődjünk, 
az egyetem egy mentortréninget szervezett 
számunkra. Én is próbálok havi rendszeres-
séggel egy meetinget összehívni, ahol meg-
beszéljük a problémákat, tanácsot adunk 
egymásnak, majd eszünk-iszunk. 

stipendium hungaricum mentOrprOgram

        Bizonyára gyakran találkozol az egyetem területén külföldi hallgatókkal.  A világ külön-
böző pontjairól érkező kultúrákkal, szokásokkal gazdagítják a Miskolci Egyetemet. Ennek 
hátterében a Stipendium Hungaricum Mentorprogram áll. Gergely Anna Gyöngyvér, a 
Stipendium Hungaricum Coordinatora segít bepillantást nyerni a részletekbe.
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Azt hiszem, az egyik 
legfontosabb az, hogy 
minél jobb kapcso-
latom legyen a men-
torokkal és nekik is 
egymással. A másik 
legfontosabb, hogy 
a külföldi hallgatók 
mindennapját meg-
könnyítsük, ne csak 
a papírmunkában se-
gédkezzünk, hanem 
baráti viszonyokat, 
életreszóló kapcsola-
tokat alakítsunk ki.
Minden hónapban 
egy beszámolót kell 
írnom az egyetem számára. Az SH irodával 
napi kapcsolatban lenni, konfliktushelyzetek-
re azonnal reagálni, kérdésekre, kérésekre 
megfelelő tájékoztatást adni, adminisztratív 
ügyek megoldása, beilleszkedés elősegítése, 
tanulmányi ügyintézés, tolmácsolás, rendez-
vények szervezése, azok lebonyolítása.

4. Mikor van a mentorfelvételi idő-
szak? Mikből áll a jelentkezés? Mikor kez-
dődnek a munkálatok a mentorok számá-
ra? 
Az időpont változó, jelenleg nem tudom, mikor 
lesz a következő felvételi, de mindenki fog ér-
tesülni róla NEPTUN-üzenetben. 
A felvételi két részből áll. Egy szóbeli általá-
nos elbeszélgetésből: Ki vagy? Mit tanulsz? 
Mit szeretsz csinálni és miért szeretnél men-
tor lenni?
A második része pedig írásbeli, szituációk 
vannak felsorolva, ahol arra vagyunk kíván-
csiak, hogyan oldanád meg az adott problé-
mát. Igazából nincs jó és nincs rossz válasz. 
A felvételi kiértékelése után minden mentor 
kap egy e-mailt és általában augusztus elejé-
től kell elkezdeniük a munkálatokat.

5. Hogy tapasztalják, milyen a ma-
gyar hallgatókkal való együttműködés és 
együttélés?
Nagyon megosztó vélemények vannak. Én 

nyilván más szemszögből nézek rájuk, és bát-
ran kijelentem, hogy valamennyi hallgatót is-
merem is. Szóval ezt a témát nem szeretném 
nagyon boncolni. Maradjunk annyiban, hogy 
ők is ugyanolyan emberek, mint mi, ugyan-
azokkal a szükségletekkel és célokkal. Azon-
ban a kultúránk és szokásaink eltérnek, amik 
gyakran konfliktushoz vezetnek.
Magyar hallgatók nem élnek egy szobában és 
egy folyosón sem a külföldiekkel, maximum 
egy épületben. Sőt, arra is nagyon figyelünk, 
hogy a szobában csak azonos vallásúak él-
jenek. 

6. Fel tudják-e venni az ide érkező 
hallgatók a ritmust? Minden esetben elég-
ségesek az előtanulmányaik?
Véleményem szerint igen, mindenkinek sike-
rül integrálódni és felvenni a ritmust, alapvető 
szokásainkat elsajátítani. Ebben a mentorok 
és az egyetem is segíti őket. Természetesen 
van, akinek kicsit több időre van szüksége. 
Sokat segít, hogy a kollégiumban együtt él-
nek, tudnak az anyanyelvükön kommunikálni 
másokkal, azonos problémáik vannak, tudnak 
együtt tanulni, programokat szervezni, kihasz-
nálni a sportolási lehetőségeket.
Azt, hogy a BSc tanulmányaik elegendőek-e, 
nem az én posztom eldönteni, ezt az okta-
tóiktól kell megkérdezni. Nyilván szükséges 
egy erős alap nekik, de leginkább a megfelelő 
nyelvtudás. 
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Fotók: Stipendium Hungaricum

7. Kiknek ajánljátok a Sti-
pendium Hungaricum Mentorprog-
ramot? Mért érdemes mentornak je-
lentkezni?
MINDENKINEK! Aki szeretne nyelvet 
tanulni, egy nemzetközi csapatnak a 
tagja lenni, aki úgy érzi, hogy tudásával 
és jó ötleteivel hozzá tudna tenni a men-
torcsapat munkájához. Aki nyitott és ké-
szen áll arra, hogy új kultúrákat ismerjen 
meg. Kipróbálhassa magát egy teljesen 
új munkakörben, ezáltal nyitottabbá vál-
jon, magabiztosabb legyen, fejlődjön a 
személyisége és igaz barátságokra te-
hessen szert.

8. Néhány külföldi hallgató vélemé-
nye az egyetemi életről, itteni tanulmánya-
ikról, közösségről:
My name is Aku-Sika Buah from Ghana and 
Anna is my Mentor. Combining her work as 
a Cordinator and as a Mentor has not been 
easy. But I must say that Anna has done a 
perfect job. 
Generally Hungary and particularly Miskolc 
has been good. Nice people all around you 
and willing to help you. 
I observed that the Hungarians value their cul-
ture as I realized the official language is Hun-
garian the first moment I arrived. 

I love their food especially the Goulash and 
the Chimney cake. And my best memory so 
far is the day I went to the immigration office 
with Anna and other mentees.
I'm in love with Hungary and I hope others will 
too.

Sebastian Cabezas Pazmiño (Ecuador) 
Since the first moment I was in Hungary, I felt 
like in home. The persons of this country are 
so kindly and helpful with foreign people. An-
other fact I like so much about being here in 
Hungary are the beautiful cities with a large 
and rich history. I will be here for two years 
and I want to know all this amazing country, I 
hope in two years I could learn and experien-

ce as much as possible.

Lidbert Alarcón Laime (Perú)
Msc Earth Science Enginee-
ring
Studying at University of Mis-
kolc is fantastic, because you 
can learn many things related 
to Geology, Chemistry and 
Physics to understand the 
world and solve typical prob-
lems at work.
In Miskolc there are good fri-
ends from different countries 
and they are always next to 
you to help you.

Rudolf Fruzsina Virág
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20 fókuszban20

közösség, színház, interakció, érzékenyítés 
- hattyúk tava, avagy mi van a felszín alatt? 

        A Szávitri Alapítvány Miskolcon működik és 2016-ban sikeresen pályá-
zott az EFOP – 1.3.5 – 16 Társadalmi szerepvállalás erősítése a közös-
ségek fejlesztésével pályázatán, melynek címe: A történetek összekötnek. 

20 fókuszban

Fotók: Egyetemi Könyvtár, Kiss Viktor

A projektek generációkon átívelő kö-
zösségeket kötnek össze, a mese és 
a színházi nevelés eszközeivel, me-
lyet az Észak Keleti Régióban valósí-
tunk meg, három éven keresztül.
Ennek a pályázatnak a keretén be-
lül immáron a második érzékenyítő 
programunkat hoztuk létre, melynek 
fókuszában a függőség áll. A Haty-
Tyúk tava egy közösségi színjáték, 
mely egy komplex színházi nevelési 
előadás. 

Ebben az előadásban is törekedtünk arra, 
hogy megtaláljuk azt a fókuszkérdést, amely-
nek segítségével az adott korosztály/korcso-
port kapcsolódni tud. Jellemző ránk, hogy az 
előadásaink előtt, után, közben megvalósuló 
nyílt interakciók kiegészíthetik, folytathatják, 
az adott történetet, valamint mélyíthetik és/
vagy szélesíthetik a téma megértését. Rend-
szerint elsődleges célunk, hogy egy adott 
problémával kapcsolatban változást idézzünk 

elő a megértésben. A módszertanunk, amivel 
dolgozunk, igen gazdag: szeretjük és hasz-
náljuk a drámapedagógia, a dramaturgia, a 
szöveg- és előadáselemzés olvasási stratégi-
áit, előadásainkban gyakran élünk az újraírás 
vagy akár az újrajátszás lehetőségeivel. A 
társulat tagjai szeretik alkalmazni az előadás 
közben a közvetlen kapcsolatot a célcsoport-
tal. 

A HatTyúk tava egy olyan komplex színházi 
nevelési előadás a függőség témájában, me-

lyet elsősorban közép- és felsőoktatási 
intézményekben játszunk! A színház 
eszközeivel elkészített jelenetsorok, mo-
nológok és a hozzájuk kapcsolódó feldol-
gozó beszélgetések, valamint az ebbe 
sajátos esztétika alapján illeszkedő inter-
aktív munkaformák révén, dramaturgiai-
lag szerves egységet képez. A színházi 
előadás helyszíne minden esetben egy 
osztályterem vagy egy olyan helyiség, 
melynek befogadóképessége min. 60 fő; 
a játszók annak térbeli adottságait és be-
rendezési tárgyait használják a játékhoz.
Az előadás szinte teljesen eszköztelen, 
egyszerű jelmezeket használunk, és ke-
vés kelléket hozunk játékba, amit mégis, 
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Fotók: Egyetemi Könyvtár, Kiss Viktor

igazi színházi jellé válik. Az előadás a né-
zők/résztvevők számára fontos társadal-
mi és morális kérdéseket vet fel. Számuk-
ra a térbe lépést követően már szerepet 
kínálunk, hiszen egy könyvbemutatóra 
érkeznek, ahol az írónővel három témát 
járnak körbe: testképzavar, nemi identi-
tás és a test-lélek kapcsolata. A HatTyúk 
Tava történetei megrendítő hitelességgel 
tárulnak a néző elé, nem egy mesebeli 
világba repítik az embert, hanem a mai 
hétköznapi valóságba. Tükröt tart a részt-
vevőnek, akik szinte észre sem veszik és 
már együtt is élnek a cselekménnyel. A 
kezdő rész izgalmas és elgondolkodtató 
gyakorlatokat tartalmaz, a második rész 
érdekes és összetett történeteket rejt, a 
záró téma mély tartalma pedig hatásos. A né-
zők a játék közben bekapcsolódhatnak, játsz-
hatnak, figyelhetnek, hallgathatnak és hozzá is 
szólhatnak. Az előadáshoz szorosan kapcsoló-
dik egy feldolgozó beszélgetés is. 
A Szávirti Társulás tagjai pedagógusokból, 
művészekből, mesepedagógusokból, rende-
ző-drámatanárokból áll, többségük aktív csa-
ládanya.

Az előadás Eve Ensler: Tökéletes testek című 
önyve alapján készült.

Rendezte és szerkesztette: Szeszák Szilvia

Szereplők: 
Geréné Gál Gabriella, Kulcsár Kata, Barta 
Mária Viola, Zámborszky Eszter, Kolozsi-Koss 
Judit
 
Néhány kritika a nézőktől: 
„Nem bántam meg, hogy elmentem, sőt na-
gyon izgalmas volt! Tetszett a stílus és az előa-
dásmód. Számomra abszolút követhető volt 
minden és igazán jó volt gondolatébresztőnek 
is. Külön gratulálok az előadóknak is, mert na-
gyon jól hozták a karaktereket és tetszett, hogy 
interaktív is volt.” (ZS. J.)

„Nagyon jól felépített előa-
dás, dramaturgia teljesen 
rendben volt és érthető volt 
minden szándék!” (M. L.)

„Néha zavarba ejtő volt, hogy 
úgy éreztem, belekerültem 
egy magánbeszélgetésbe 
csak úgy véletlenül.” (Sz. G.)

„Szeretem a Szeszák Szilvia 
előadásait, mert az élmény 
mellett sok tapasztalatot is 
szerzek. Máskor is örömmel 
megyek.” (I. A.) 

Szeszák Szilvia
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22 One step 

“hOw i wOn ageOsympOsium 
fOr yOung researchers in pOland.”

        “Here, I have more opportunities than I had at home. Being in the center of Europe helps me stay 
connected with all that happens in my field of interest in this area”, told me Muhammad Nur Ali Akbar. 
Muhammad is currently an MSc Petroleum Geoengineering student at the University of Miskolc and the 
president of the Indonesian chapter of Society of Petrophysicists and Well Log Analysts. Recently,he 
returned from an international conference in Poland, where he was awarded best oral presentation. 

22 Connection
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His study experience in Hungary started with be-
ing a Petroleum Engineering student, but shortly 
after the beginning of last year, he realized that 
he would like to study something a bit different 
from his Bachelor’s program. The flexibility of 
the university allowed him to change his studies 
to Petroleum Geoengineering, a program that 
now makes him very enthusiastic about pursu-
ing a research career. 

“Studying here is better for me be-
cause I think I am closer to the op-
portunities. Moreover, I enjoy living in 
an international community, as in my 
class every student is from a different 
country. Besides, Hungary is situated 
in the center of Europe, which makes 
it easy to stay connected with all the 
opportunities from other European 
countries. This, I think, will be of much 
help in my intention of making resear-
ch on a wide level.”

Representing The University of Mis-
kolc at a conference in Poland
“Some of my friends here convinced me 
to apply for the Symposium, and once I 
submitted my abstract and it was accep-
ted, I had to find financial support to at-
tend the conference. In that time, I was 
also interested in attending a conference 
in China, but I finally decided to try my 
chances in Poland. Luckily, the Faculty 
of Earth Science and Engineering gave 
me all the support I needed with the app-
lication process, as well with covering the 
costs for transportation and accommoda-
tion. I am very thankful to them.”

This is how Muhammad got to represent the 
University of Miskolc at the 11thGeosymposium 
of Young Researchers, Silesia 2018, which took 
place between 12th and 14th September 2018 
in Istebna, Poland. His research paper, named 
“K-Mean Cluster Analysis for Better Determining 
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23One stepConnection 23

Fotók: Alina Gîrneț

the Sweet Spot Intervals of the Unconventio-
nal 

Organic-Rich Shale: A Case Study”, is making 
a point in the field of unconventional energy. 

The conference, meant to build a platform for 
facilitating the exchange of participants' expe-
riences, gathered around 60 PhD students, 
Master’s students and young professionals 
from Romania, Germany, Turkey, Czech Re-
public, China, Russia, Australia, Slovakia, Ka-
zakhstan, Hungary, Indonesia and Poland, all 
of whom came from different fields such as 
Environmental Engineering, Geophysics, Mi-
neralogy, and Petroleum Engineering.

“I did not expect to win”
“My arrival was a bit rushed, 
which gave me practically 
very little time to get ready 
for the presentation.Despite 
the fact that it was not even 
complete, I succeeded in 
giving all the insights of it.  I 
have worked previously on 
this topic while I was in my 
country, and attended other 
conferences related to it. 
During all this time, I’ve been 
trying to improve it. In simp-
le terms, I am researching 
themethod to determine the 
best intervalsof depth for the 

future development of drilled well in or-
der to obtain the gas or oil needed. This 
is a very interesting topic in the energy 
sector nowadays especially in the field of 
unconventional oil and gas.”
Muhammad says he did not expect to 
win, as he faced experienced oppo-
nents. “After my presentation, I got to 
know some professors who offered me 
the opportunity to join their researches. 
We are now in touch for setting the time-
frame and all the other conditions nee-
ded towork together on this project.”

The problems of the industry
“After the studies, I see myself working in this 
region as a researcher. Regarding the prob-
lems of the industry, I am very positive. We 
are talking about the energy industry, and 
that is something that would never end, be-
cause every human needs energy for life. I 
personally believe there is still a lot of time to 
work with petroleum and gas. Moreover, the 
unconventional energy brings new hope. We 
just need to research it as much as possible 
and use it. I think it has a promising future.”

More on Muhammad’sresearch works can be 
found at researchgate.net

Alina Gîrneț
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24 Connection

Természetesen a boldogságot nem lehet meg-
vásárolni, és egyéb dolgok is boldoggá tehetnek 
minket, mint például a szerelem. De szerintem 
senki nem a híd alatt képzeli el  jövőjét a pár-
jával. Tanulunk, minél több tudást és tapaszta-
latot szerzünk, hogy jó állásunk legyen. Mitől jó 
egy állás? Többek között a kellemes munkahe-
lyi légkör és a jó főnök mellett az, hogy mennyi 
fizetést kapunk. A továbbiakban pedig azt sze-
retném vizsgálni, hogy hogyan viszonyulnak a 
fiatalok a pénzhez. Mennyi pénzre van szüksé-
gük? Mire költenek, mire tesznek félre, ha egy-
általán félretesznek?
Generációk
Természetesen különbséget kell tennünk ezen 
a téren a generációk között. Hiszen minden kor-
nak megvannak a maga értékei, szokásai, ame-
lyek időről időre változnak. Többek között az is 
változik, hogy egy-egy munkahelyen mi a leg-
nagyobb motiváció az Y generációs hippiknek, 
az egész nap TV-t néző X generációnak, vagy 
az okostelefont nyomkodó Z generációnak. Az 
X generáció szülötteinek a legfontosabb a biz-

tos anyagi háttér megteremtése önmaguknak 
és családjuknak. Az Y generációnak a pénz 
mellett számít az, hogy mit is csinál, mivel fog-
lalkozik, magáénak érzi-e a munkát, amit nap 
mint nap végez. A Z generáció számára pedig 
az a lényeg, hogy meg tudja valósítani önma-
gát az ember. A munkáját szívesen végzi akkor, 
ha az egyben a hivatása, nem unatkozik, nem 
szürkék a hétköznapjai. Emellett pedig egyre 
népszerűbbek a diákmunkák, illetve a gyakor-
noki állások. Ezek természetesen csak általá-
nosítások a generációk különböző szokásairól, 
de mégis megfigyelhető, hogy az idő elteltével 
egyre inkább az a fontos, hogy mit dolgoznak az 
emberek, nem pedig a fizetés. 
A fiatalok pénzügyi szokásai
Egy felmérés szerint a hazai fiatalok csupán 
2–3 százalékának van 1 milliónál több félretett 
pénze. Azonban a megkérdezettek körülbelül 
88 százaléka szeretne többet megtakarítani. 
Elsősorban a váratlan kiadások miatt, valamint 
ingatlanvásárlás és utazás, világlátás céljából. 
Ahhoz képest, hogy legtöbbjüknek nincs túl sok 

spórolt pénze, optimistán tekinte-
nek a jövőbe. A kérdőív szerint a 
fiatalok 47 százaléka úgy gondol-
ja, hogy jobb anyagi helyzete lesz 
a jövőben, mint a szüleinek. Ezért 
tesznek is, hiszen ahogy már em-
lítettem, egyre népszerűbbek a 
diákmunkák és gyakornoki állások. 
2012 óta 54 százalékra emelkedett 
a dolgozó fiatalok száma.
Ezek pozitív eredmények. Most 
azonban nézzük azokat a dolgo-
kat, amelyek jellemzőek a 20-as, 
30-as éveikben járókra, és ame-
lyekben van még némi javítanivaló.
Az első dolog, hogy nem tekinte-
nek a távoli jövőbe. Mindenkinek 

fiatalOk vs. pénz

Fiatalok vagyunk, mind álmodozunk a jövőnkről. Milyen állásunk, milyen 
lakásunk lesz? Körbeutazzuk a világot, szórakozunk, mindent megvásárol-
unk, amit csak szeretnénk. Hogy mi a közös dolog ezekben? A pénz. 
Hiszen manapság már szinte mindenhez szükségünk van anyagi háttérre. 

Fotó: internet
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25Connection

ismerősek a következő fogalmak: tandíj, illetve 
diákhitel. Nagyon sokan rengeteg pénz ölnek 
tanulmányaikba, majd a diákhitel visszafizeté-
sébe. Emellett, azonban nem gondolnak arra, 
hogy sosem lehet elég korán az idősebb éve-
ikre félretenni, vagy valamilyen nyugdíjalapba 
fizetni.
Főként az Y generációra igaz, hogy nem szí-
vesen fektetik be a pénzüket. Ennek egyik oka, 
hogy általánosságban kevesebbet tudnak a be-
fektetésekről, mint a náluk idősebbek. A másik 
oka, hogy átélték a világ talán legnagyobb piaci 
összeomlását, ezért bizalmatlanok. A tanács-
adók azonban úgy tartják, hogy mindegy az 
elkövetkezendő pár évben mi 
történik, a hosszú távú, például 
20 éves befektetések érik meg 
a legjobban.
Egy felmérés szerint a fiata-
lok 63 százaléka használ napi 
rendszerességgel készpénzt, 
bankkártyát pedig csak 27 
százalék. Azonban vannak 
olyanok is, akik hitelkártyát 
használnak azért, hogy min-
denféle luxuscikkeket vásá-
rolhassanak. Gondolok itt az 
olyan dolgokra, mint a fodrász, 
ruhavásárlás, nem pedig a hét-
köznapi dolgok, például étel. 
Ez a trend és egyben probléma 
főként Amerikában elterjedt, 

de hazánkban is van rá példa. 
Sajnos azonban ha nem vet fel 
minket a pénz, mérlegelni kell, 
hogy ne halmozzunk fel adós-
ságokat. Melyek azok a dolgok, 
amelyek szükségesek a min-
dennapokban? A többit halasz-
szuk későbbre. 
Végül, de nem utolsósorban azt 
kell mondani, hogy a fiatalok 
egyre jobban félnek a felnőtté 
válástól. Rengeteg cikket, ta-
nulmányt lehet arról olvasni, 
hogy halogatják a szülőktől 
való elköltözést, a házasságot, 
gyermekvállalást. A társadalom 
is azt az üzenetet sugározza, 
teljesítsék ezeket a dolgokat, 

ezzel egyfajta nyomás alatt áll a fiatalabb gene-
ráció. Azonban mindenképp megéri megvárni a 
biztos anyagi helyzetet azzal, hogy elköltözzünk 
otthonról és saját ingatlant vegyünk. Hiszen ha 
például a lakhatósági költségek elveszik a bé-
rünk felét, akkor szinte hónapról hónapra kell 
élnünk.
Összefoglalva a fiatal generációnak van még 
hova fejlődni, van még mit tanulni, viszont pozi-
tívan állnak a jövőhöz, és tesznek azért, hogy a 
dolgok jó irányba haladjanak.

Krajnik Dorka

Fotók: internet 

25one step
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26 Trend&Tech

Mindennek az alapja egy jó terv, ez elenged-
hetetlen a tanuláshoz is.  Amennyiben ti is haj-
lamosak vagytok elfelejteni egy-egy beadandó 
határidejét, eseményt vagy előadást, az Ever-
note alkalmazás segítségével könnyedén meg-
tervezhetjük a zsúfoltnak ígérkező heteinket, 
továbbá elmenthetünk olyan cikkeket, melyeket 
hirtelen nincs időnk elolvasni. 
Ehhez hasonló a OneNote alkalmazás, mely-
nek különlegessége, hogy bármely Windows 
alapú eszközről, telefonról, tabletről és laptop-
ról a szinkronizálás segítségével elérhető le-
gyen ugyanaz a tartalom. 
Világszerte hatalmas népszerűségnek örvend 
a Duolingo nyelvtanulós applikáció, mely játé-
kos és szórakoztató feladatainak köszönhető-
en, szinte komolyabb erőfeszítés nélkül ragad 
ránk az idegen nyelv. Egyik nagyszerű funkci-
ója, hogy bizonyítványt kaphatunk arról, hogy 
milyen szinten állunk, melyet aztán megosztha-
tunk a LinkedIn profilunkon.
A Forest az eddigiektől eltérő jellegű, ez egy 

értesítés-blokkoló applikáció, 
melyet, ha letöltünk, egy bizo-
nyos időre beállítva kíméletle-
nül letiltja az értesítésküldést 
a telefonunkra, mindeközben 
fákat növesztünk olyan arány-
ban, amilyen gyakorisággal 
használjuk az alkalmazást. Ez 
már egy viszonylag drasztiku-
sabb megoldása annak, hogy 
kizárólag csak a tanulásra 
össz pontosítsunk. Vigyázat! 
Az applikáció kíméletlen kö-
vetkezménnyel jár, hiszen ha 
elgyengülsz és megszünteted 
a blokkolást (így megszakítva 

a tanulást), akkor a kis facsemetéidet is ki-
nyírod.
Végül egy extra applikáció a sötét időkre is. A 
Never Walk Alone alkalmazás, ahogy a nevé-
ben is benne van, arra szolgál, hogy a felhasz-
náló biztonságban eljusson egyik helyszínről a 
másikra. Az alkalmazás alapjának, ötletadójá-
nak tekinthető az a szokás, hogy amikor egy 
nem teljesen biztonságos környéken éjszaka 
kell áthaladnunk, gyakran telefonálunk egy 
családtagunknak vagy barátnak, aki a vonal-
ban marad, amíg biztonságban nem tudjuk ma-
gunkat. A használata rendkívül egyszerű, hoz-
záadjuk a kiindulópontunkat és a célhelyszínt, 
és az alkalmazás eközben nyomon követi az 
előrehaladást és rendszeresen megkérdezi, jól 
vagyunk-e. Ha 15 másodpercen belül nem re-
agálnánk, az alkalmazás értesít egy személyt, 
akit előzetesen megadtunk. 
Reméljük, az appok számotokra is érdekesek 
és hasznosak voltak. 

Kovács Eszter

tanulást segítő applikációk

Fotó: internet

26 Trend&Tech

Az okostelefonok világában nekünk diákoknak néha igazán kihívást jelentő 
feladat lehet egy unalmas előadás vagy a késő esti tanulás alkalmával nem 
nyomogatni a telefonunkat. Szerencsénkre a tanulás helyett történő tele-
fonozásokból is hasznot kovácsolhatunk, hiszen léteznek olyan applikációk, 
melyek különböző tantárgy megértésében segítenek, vagy magát a tanulási 
folyamatot könnyítik meg számunkra. Na lássuk, melyek is ezek.

sport
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spartan-jelenség
Mi is az a Spartan Race, avagy Spartan futás? Miért van az, hogy olyan sokan „függők” 
lesznek? Ez a sportág egyre több szívet hódít meg, olyannyira, hogy nem egy versenyt ren-
deztek már Magyarországon is. Cikkünkben ezzel kapcsolatban olvashattok információkat.

Fotók: internet

A Spartan 2010-ben alakult, célja egyszerű 
volt: megszervezni a lehető legkomolyabb ál-
lóképességet igénybe vevő futamokat. Mára 
a Spartan Race a világ egyik legnépszerűbb, 
jelenleg is virágkorát élő akadályfutó verse-
nye. Egyre többen döntenek úgy, hogy kimoz-
dulnak a hétköznapokból és részt vesznek 
egy olyan kihívásban, amely a legkevésbé 
sem szokványos. Akadályokat, nehéz tere-
pet, de legfőképp önmagukat kell legyőzniük 
azoknak, akik arra adják fejüket, hogy végig-
csinálnak egy spártai versenyt. 

Hiszen miről is szól ez a dolog? Sárban, hi-
degben, melegben, esőben, fagyban – min-
den időjárási körülmények között és minden 
évszakban rendeznek ilyen versenyeket; a 
távok eltérőek, 6–7 kilométertől egészen a 20 
km feletti pályahosszig terjedhet. Az akadályok 
is különbözőek, de általában van pár alapfel-
adat: kötélmászás, valaminek a cipelése egy 
adott szakaszon keresztül, dárdahajítás, szö-
gesdrót alatt kúszás, egyensúlyozás és még 
sorolhatnánk. 

Nem mellőzendő a „szellemi” feladat sem: a me-
móriateszt. Mindeközben persze futni kell (lehe-
tőleg megállás nélkül), többnyire hullámzó, több 
szintes pályán, továbbá még a legszárazabb 

időben is gondoskodnak a vizes akadályok ar-
ról, hogy minden versenyző csupa sár legyen.
Azt gondolnánk, csak a legelvetemültebbek tud-
nák élvezni az effajta kihívást, de – megdöbben-
tő vagy sem – ez nem így van: gyakran olyanok 
is vállalkoznak ezekre az akadályversenyekre, 
akik pár hónappal előtte egyáltalán nem spor-
toltak. Míg egyesek arra törekszenek, hogy mi-
nél gyorsabban és kevesebb hibával végezzék 
a versenyt, mások az egészet nagy bulinak, 
ismerkedési lehetőségnek és nagyszerű időtöl-

tésnek tartják. 

A jelenség sikerességének az az oka, 
hogy a résztvevők nagy része saját ha-
tárainak túllépésére kényszerül, amely 
hatalmas sikerélménnyel tölti el őket. 
Legtöbbünk szorgos munkával, ám annál 
kevesebb egészségre, táplálkozásra való 
odafigyeléssel éli mindennapjait, belesüp-
pedünk a hétköznapok mókuskerekébe; 
igenis kell valami, ami kimozdít ebből: 
valami új és valódi élmény, amely komoly 
kihívást jelent számunkra. Ez az, ami mi-
att egyre többen gondolják úgy, hogy újra 
meg újra szeretnék átélni ezt. Ezen kívül a 
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Fotók: internet

28 sport
komolyabb sportolók számára a pálya 
kiszámíthatatlansága is további élve-
zetet biztosít, hiszen a hosszúság, a 
terep szintezettsége, illetve az akadá-
lyok nincsenek ismertetve a verseny 
előtt. Akiknek a fókuszában a minél 
jobb eredmény elérése a cél, azok ál-
talában már komoly múlttal rendelkez-
nek egy másik sportágban: ők jellem-
zően az Elit futamban indulnak. 

Mi mindent biztosíthat számodra ez az 
akadályverseny?
• (egészen biztos lehetsz 
benne, hogy) kilépsz a komfortzónád-
ból
• megtanulsz  rugalmasnak 
lenni
• olyan nem megszokott hely-
zetekben találod magad, amelyeket 
normál körülmények között elkerülsz – például 
hideg vízben ruhástól, cipőstől úszás
• olyan erőpróbákat kell teljesítened, 
amelyekre nem vagy kellőképpen felkészülve: 
le kell győznöd a kishitűségedet, a bizonytalan-
ságodat, a szorongásodat
• fejleszti a gyors helyzetfelismerést
• megtanít „szenvedni”: önmagában ta-
lán nem nagy dolog sem a kötélmászás, sem a 
négyütemű fekvőtámasz, de ha közvetlenül egy 
hosszú, futhatatlanul meredek kaptatón kell csi-
nálnod, akkor bizony kissé lehet, hogy nehéz-
kes lesz
• megtanít, hogy sose becsüld alá egy 

feladat nehézségét
• rájössz, hogy a határaid mégiscsak 
tágabbak, mint ahogy eddig gondoltad

Ha túl egyhangúnak véled a hétköznapjaidat, 
és esetleg felkeltettük az érdeklődésedet, ér-
demes gyakran böngészned a különféle portá-
lokat, hogy időben értesülhess a legközelebbi 
kihívásról, például a Spartan Race Hungary 
Facebook-oldalát. Magyarországon 2014 óta 
szerveznek ilyen versenyeket; idén októberben 
Miskolcon is megrendezésre került egy. 

Az országban több helyen is működnek ún. 
Training Groupok: ezek tu-
lajdonképpen önszerveződő 
csapatok, akik együtt készül-
nek a versenyekre. A közös-
ségek száma folyamatosan 
növekszik, jelenleg már több 
mint 30 edzőcsapat működik 
hazánkban. 

Végezetül egy üzenet azok-
nak, akik túl kemény kihívás-
nak tartják a Spartant: nem 
szabad félni, ki kell próbálni!

Oláh Zsófia
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Számos oka lehet annak, ha valaki nem kezdi 
el a bALEKoktatást. Az elsőéves hallgatók szá-
mára minden teljesen új, nem tudják még, mi 
vár rájuk, mennyi idejük lesz, vagy hogy egy-
szerűen mit is takar a hagyományőrzés. Másik 
szempont lehet az, hogy úgy döntenek, ez nem 
nekik való, és többnyire ezt úgy teszik, hogy 
nem nézik meg, valójában milyen is az okta-
tás. Az elsődleges dolog, amit figyelembe kell 
venni, mikor azon gondolkodsz, elkezd-e ezt az 
egészet vagy ne, az az, hogy saját ismereteket 
szerezz, és ne csak más véleménye alapján 
dönts. Sokunkkal megesik, hogy megnézik az 
első oktatást és utána gondolják azt, hogy ez 
túl nagy szigorral, kötelezettséggel jár, és sok 
idő. Valóban időbe telik oktatásra és daltanítás-
ra járni, viszont csak egyszer kell megcsinálni. 

A hagyományőrzésnek van egyfajta hierarchi-
ája: a fiatalabbak szót fogadnak az idősebbek-
nek. Ez lehet, hogy a gólyák számára nehéz, 
de ezen túl érdemes meglátniuk az oktatásnak 
a másik részét is: hogy mennyire lesz össze-
tartó a közösség. A Firmák nem csak tiszteletet 
várnak el, hanem cserébe sokat is segítenek 
az elsőéveseknek, egyengetik az útjukat. Lé-
nyeg, hogy megtaláljátok azt, amiben a legjob-
bak vagytok, amivel emelhetitek a találkozók-
nak a szintjét, ettől lesznek egyre jobbak az 

évfolyamok. Keresztelkedés révén akár életre 
szóló barátságok is köttethetnek, amely köl-
csönös törődésre épül a keresztszülők és azok 
gyerekei, testvérei között. Támogatják, segítik 
és keresik egymást. 

Ha visszagondolsz az egyetemi éveidre, való-
színűleg számítani fog a tanulmányaidon kívül 
az is, hogy milyen embereket ismertél meg, 
mennyi barátot szereztél. A hagyományőrzés 
sok olyan dologgal jár, ami közelebb hoz téged 
másokhoz és az egyetemhez. Lehetővé teszi, 
hogy megismerd a karok himnuszait, együtt 
énekeljetek dalokat a diáktársaiddal, hordj 
egyenviseletet, részt vegyél szakestélyeken, 
gyűrűt avathass. Másrészről már az oktatást is 
úgy kell felfogni, mint egy élményt, nem pedig 
mint teljesítendő feladatot. A hagyományőrzés 
teszi lehetővé, hogy átérezd azt a pluszt, ami-
től több a Miskolc Egyetem más egyetemeknél. 
Hiszen ez nemcsak egy hely, ahová tanulni 
jársz, hanem egy közösség is, amelynek a ré-
szévé válhatsz. 

Mindenki maga döntse el, ad-e egy esélyt en-
nek az egésznek, és tapasztalja meg maga, 
hogy mennyire tud ennek a mivoltával azono-
sulni, de az biztos, hogy amennyiben végigcsi-
nálod, hátrányod nem fog származni belőle.

Siroki Andrea

Fotók: Kiss Viktor

a hagyOmányOkba való bekapcsOlódás

hagyományaink 29

Ha Miskolci Egyetem, akkor Selmeci Hagyományok. De miben is másabb azoknak a hall-
gatóknak a diákévei, akik megkeresztelkednek, mint akik nem? Mivel jár a megkeresztelkedés?
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Minden, amire szükséged lesz:
– Hurkapálcika (vagy akármilyen fapálca is meg-
felel. Egy régi ecset, evőpálcika is tökéletes a 
feladatra.)
– Forró ragasztó
– Befőttes gumi
– Barna festékek több árnyalatban (Én minden 
festésemhez akrilt használok.)

Első lépés: Én személy szerint három hurkapál-
cikát fogtam össze, de ez persze lehet több is, ez 
fogja megadni a pálca testét. A három pálcikát 
befőttes gumival fogtam össze, így könnyebb volt 
egyben tartani az egészet, és nem csúszott szét.

Második lépés: Miután fejben eldöntöttem, hogy 
milyen kialakítást szeretnék, először is meg kell 
csinálnom az alapot. Egy vékony rétegnyi forró ra-
gasztóval összeragasztom a három pálcát, illetve a 
külsőt is bevonom, hogy igazán egynek tűnjenek.

Harmadik lépés: Miután az első réteg megszá-
radt, forró ragasztóval kialakítom a végleges 
formáját a pálcának. Ez mindenkinek személyre 
szabott, mivel egy pálca sem ugyanolyan. (Én 
általában fa kinézetre hajtok ennél a lépésnél.)

Negyedik lépés: Miután ez is megszáradt, 
kezdődhet a festés. A több árnyalat csak azért 
szükséges, ha az ember szeretne egy igazán fa 
hatású pálcát. Ezután már csak várnunk kell a 
festék megszáradására, és készen is vagyunk.

Berényi Barbara

Idén kerül a mozivásznakra a Legendás Állatok – Grindelwald bűntettei című film, ami ismét vissza-
repít minket a varázslók világába. Ennek megünneplésére a visszatérő Krea(tour) rovatban most 
személyre szabott varázspálcát fogunk készíteni. Tökéletes késői Halloween bulikra, Instagram-ké-
pekre és dísznek is akár. 

diy pálca

Fotók: Berényi Barbara

krea(tour)30

MEGAZIN

2
018

. N
O
V
E
M

B
E
R

V
I. ÉV

FO
LYA

M
 9. SZÁ

M

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA



Kultúra 31

Az első film  (Legendás Állatok és megfi-
gyelésük) visszarepített minket 1926-ba. A 
következő négy film pedig az elkövetkező 19 
év történéseiről számol majd be, amik nagy 
részben lesznek befolyásoló elemei a Harry 
Potter könyveknek.
Ahogy már az első filmben ismertük, Göthe 
Salamander még mindig az a két ballábas va-
rázsló, akinek az élete a legendás állatok ku-
tatása és megismerése. A szeretete a lények 
iránt újabb és újabb kalandokba juttatják őt, 
ezúttal Párizsba. Göthe régi szerelme, Leta 
Lastrange is felbukkan a Legendás Állatok 
– Grindelwald bűntette filmben, és még ezen 
kívül néhány ismerős arc is. Köztünk Queenie 
és Propentina, valamint az imádott mugli, Ja-
cob. Már a címből kiderül, hogy a film nagy fi-
gyelmet fog fordítani Gellert Grindelwald (akit 

Johnny Depp alakít) történetére. Ahogy 
már az előzetesekből megtudtuk, Grin-
delwald megszökik a fogságból és kö-
vetőket gyűjt a tervéhez, miszerint a va-
rázsló világot tisztavérűeknek kell uralni.
A Harry Potter és a Halál Ereklyéi könyv-
ből minimális információt kaptunk arról, 
hogy ki is ez a bizonyos Grindelwald, és 
hogy milyen kapcsolatok fűzik őt ked-
venc iskolaigazgatónkhoz, Dumbledore 
professzorhoz.
A filmben bemutatásra kerül Albus 
Dumbledore fiatal énje is, így a varázs-
történelem két legnagyobb mágusa ösz-
szecsapásának lehetünk majd szemta-
núi. Nemcsak ismerős arcokat láthatunk, 
de megismerünk néhány új karaktert is. 
Nagini, akire emlékezhetünk az egyik 
horcruxként, illetve Leta Lestrange, akit 
szoros kapcsolatok fűzik főszereplőnk-
höz, Newthoz. J. K. Rowling könyvei és 
történetei valamilyen szinten mindig ösz-

szekapcsolhatóak.
Az idén megjelenő filmben rengeteg vissza-
tekintésre kell felkészülnünk, ismét vissza-
térünk a Roxfort falai közé, hogy megismer-
hessük Newt iskolás éveit és elbocsátásának 
okát. És remélhetőleg néhány részletben 
kitérnek majd a Hugrabug ház rejtelmeire 
is, mint ahogy a Harry Potter filmek tették a 
Griffendél házzal.

Az idén november 15-én megjelenő film alap-
jául ismét egy könyv szolgál majd, ami – mint 
ahogy az első is – forgatókönyv formátumban 
fog megjelenni. Ha minden igaz, külföldön 
november 16-tól már elérhető és rendelhető 
lesz az angol nyelvű verzió. 

Berényi Barbara

Idén ismét beléphetünk J. K. Rowling varázslóvilágába. A hamarosan megjelenő film immár 
a második a Legendás Állatok franchise-ban, de nem az utolsó, hiszen a színészek négy  
Legendás Állatok részre lettek leszerződve. Novemberben kerül vetítésre a második rész, a 
Legendás Állatok – Grindelwald Bűntettei.

legendás állatOk – grindelwald bűntettei
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A néma forradalom egy német filmdráma, 
amely a 2018-as Nemzetközi Berlini Film-
fesztiválon került először bemutatásra 
a nagyközönség előtt. Magyarországon 
legelőször 2018. szeptember 16-án és 
17-én a Miskolci Nemzetközi Filmfesz-
tiválon (Cinefesten) került bemutatásra. 
Majd október 11-én debütált a magyaror-
szági mozikban.

Hogy miért is olyan nagy jelentőségű 
számunkra?
Mert azt gondolom, hogy kevesen, és 
keveset gondolkoztunk eddig azon, hogy 
Magyarországon kívül miként reagáltak más 
nemzetek a 1956-os forradalom eseményei-
re. Ez a film azt dolgozza fel, hogy kelet-né-
met diákok hogy értesülnek Nyugat-Német-
országból a magyar eseményekről, és mit 
jelentett akkor egy kétperces néma csend, 
amellyel a szolidaritásukat fejezték ki a ma-
gyarországi történések iránt. És a legfonto-
sabb, hogy mindez egy igaz történetet dolgoz 
fel arról, hogy egy kelet-német osztály kiállt 
a magyar forradalmárok mellett. A megtörtént 
eseményeket az egyik résztvevő, Dietrich 
Gartska vetette papírra, a regényből Lars 
Kraume készített játékfilmet, illetve a forgató-
könyvet is.

„Egy jó történelmi filmben az osztály mindig 
a korabeli társadalom miniatűr mását testesí-
ti meg – és A néma forradalom jó történelmi 
film.”
Nemcsak a magyarországi események feldol-
gozása miatt válik jelentős történelmi alkotás-
sá a film, hanem a diákok élete mellett be-
emeli a mindennapok Kelet-Németországát, 
a diákok családjait, az osztálykülönbséget, a 
politikai életet. 
„Egy megdöbbentően éles párhuzam: 1957. 
október 23-án, a forradalom egyéves évfor-
dulóján egy fővárosi iskola diákjai, dacolva 
az országos félelemmel, egyértelmű tiltako-
zással foglaltak állást 1956 eszméi mellett. A 
Toldy Gimnáziumban történt néma tüntetés 
az ellenállás példátlan megnyilatkozása volt. 

Emiatt az osztály történelemtaná-
rát, Antall Józsefet 1959. október 
23-án elbocsátották állásából…”

A filmet tudom ajánlani minden 
történelemkedvelőnek, vagy bár-
kinek, aki szeretne egy jó filmet 
látni, mert ez valóban érdemes a 
figyelemre!
    

Németh Niki

a néma fOrradalOm

        Unjuk már a szokásos ’56-os megemlékezéseket? Minden évben ugyanazzal a verssel és 
zenével ünnepeljük október 23-at? Szeretnék most egy  olyan filmet a ajánlani nektek, amely 
feldolgozza az 1956-os  magyarországi  eseményeket, de  merőben  más  szemszög-
ből,  mint  amit  eddig  megszoktunk.

32 kultúra
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33ÉLET-FORMA

fényevők, Oltásellenesség 
és egyéb hiedelmek

        Nap mint nap hallhatunk ezekről a furcsa életvitelekről. De mi az igasz-
ság? Cikkünkben utánajártunk, hogy pontosan mi is a valóság, és mik a tévhitek.

A fényevés
A szó már magában érdekesnek hangzik. Fé-
nyevés. De tényleg azt takarja, amire utal? A 
válasz: igen. Egy olyan állapot, amikor a sze-
mély táplálkozás nélkül él. Azok az emberek 
szerint, akik ezt vallják, nincs szükség ételre 
és akár még vízre sem, mert az ember képes 
életerővel táplálkozni.
2000 körül érkezett Magyaroszágra Jasmu-
heen (ejtsd: Dzsazmuhin) és tartott előadást 
erről. Elmagyarázta, hogy ez inkább egy lelki 
gyakorlat és nem pedig a táplálék megvoná-
sán van a hangsúly. Páran, akik elolvasták a 
könyvet, megpróbálták követni a leírtakat, de 
néhány napos pránaböjt után feladták. Jas-
muheen magyar könyvkiadójának sincs tu-
domása arról, hogy hazánkban lennének „fé-
nyevő csoportok”. 2013-ban felröppent a hír 
egy magyar kisgyerek haláláról. A híradások 
szerint a szülei a fényevés módszertanát kö-
vették. Erről nem tudni, hogy mi igaz belőle, 
mivel az információk elég ellentmondásosak. 
Viszont nem csak magyar példák vannak, a 
világ többi táján is előfordult már haláleset. 
Ha valaki szeretne egy ilyenbe belekezde-
ni, mindenképpen ajánlatos felkeresni egy 
háziorvost először, illetve jól átgondolni, mi-
vel a szervezetnek vannak bizonyos 
határai és szükségletei, amik nélkül 
egy ilyesfajta diéta akár halálhoz is 
vezethet.

Az oltásellenesség
Világszerte egyre elterjedtebbek az 
oltásellenes mozgalmak. A védőoltá-
sok az orvostudomány egyik legha-
tásosabb vívmánya. Viszont ez ismét 
megosztja a társadalmakat, mivel 
sokan ódzkodnak az oltások ötletétől.
Ha egy kicsit visszautazunk a törté-
nelemórákra, eszünkbe juthat, hogy 
az emberek várt élettartama nem 

haladta meg a 40-et. Ma már a legfejlettebb 
országokban ez a szám meghaladhatja a 80-
at. Már sokkal biztosabb, hogy túléli az em-
ber a gyermekkort, mint 100 évvel ezelőtt. A 
statisztikák ellenére is sokan tartózkodnak a 
védőoltásoktól, sőt van, aki még a kötelező 
oltásokat is megtagadja. Ennek okai lehetnek 
a túlfűtött indulatok, különböző összeeskü-
vés-elméletek és mások követése. Az oltásel-
lenesség fő állítása az, hogy a védőoltások 
csak komoly betegségeket okoznak, illetve 
hogy a nem oltott betegek egészségesebbek, 
mint a beoltottak.
Az ismerethiány számos súlyos esethez is 
vezetett világszerte, köztük L. Csaba és fe-
leségének az ügye, ami Magyarországon a 
legismertebb.

Hasonló véleménymegoszlásnak örvend a 
homeopátia is, illetve az újonnan megjele-
nő jógafajták, amik a gyógyulást segítik elő. 
Majdnem minden évben tanulunk valami újat 
a világról és a benne élő emberekről.

Berényi Barbara
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34 Hagyományaink

Leves (akár több kollégiumi szoba számá-
ra):
• 1 közepes sütőtök (nem dísztök, 
amit faragsz, hanem a körte alakú)
• 2 nagy sárgarépa
• 250 g vaj
• 3 dl tej
• 3 db narancs
• 1 fej hagyma
• 2 gerezd fokhagyma 
• 1 dl olívaolaj
• fél liter víz
• 2 db erőleves kocka 
• só, bors, oregánó, szerecsendió, 
chilipehely

Sajtchips:
• 200 g szeletelt kemény sajt
• sütőpapír

A sütőtököt kettévágjuk, kimagozzuk, sóval, 
borssal, egy kevés oregánóval fűszerezzük, 
és nagyobb darabokra vágva a kettévágott 
sárgarépákkal együtt, olívaolajjal leöntve 180 
fokon körülbelül 40 percig sütjük. Tudom, hogy 
nincs mindenhol sütő, de ezek a kis szend-
vics- vagy pizzasütők már lassan minden má-
sodik szobában megtalálhatóak. Az a lényeg, 
kapjon a tökünk egy kis pörzsanyagot. 

Egy nagy lábasban felmelegítjük a vajat és 
hozzádobjuk az apróra vágott hagymát, ha 
már üveges, akkor mehet rá az apróra vágott 
fokhagyma is.

A megsült és kihűlt, héjától megfosztott, fel-
kockázott sütőtököt és répát beleöntjük a 
hagymás alapba, összeforgatjuk kicsit. Három 

narancs kifacsart levét és a tejet is hozzáönt-
jük. Mehet bele még chili, szerecsendió és 
bors is egy kevés.

Aztán jöhet a botmixer, és pépesítjük. Ha 
nincs botmixer, jó a turmixgép is, amivel a la-
kótársad a napi shake-ét csinálja. Ha ez kész, 
egy sűrű masszát kell, hogy kapj, éppen ezért 
fel kell öntened még fél liter vízzel, amiben 
már feloldottuk az erőleves kockákat. Öt per-
cig főzzük, és ha kell, fűszerezzük is.

Ez alatt a sajtszeleteket kitesszük sütőpapírra, 
amiket így beteszünk a mikró legmagasabb 
teljesítményével körülbelül három percre. 
Amint kiveszed, egy percet hagyd pihenni, és 
kész a sajtropogós. Ilyen egyszerű. 

Az ételhez mindenkinek csudálatos jó étvá-
gyat kívánok!
 

Szurplííz! 
#zseller

Így fozz a koliban!

Beköszöntött a sütőtökszezon, amelyiket éppen nem pálinkának főzik meg vagy kaparják ki, 
azokból egy igazán jó levest lehet készíteni. A sütőtök hazánkban is elég felkapott szezonális 
termék lett, ezért elég olcsón be tudjuk szerezni, bármelyik boltban vagy a zöldségesnél. 
Emellé elkészítünk egy igazán finom nassolnivalót, amelynél egyszerűbb nincs is. 

narancsOs sütőtökkrémleves sajtchipsszel

34
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35

Pályázat nagy mennyiségű ingyenes lap-
topra, táblagépre és nagy mennyiségű 
web oldal ingyenes elkészítésére:
A Mitev Technológiai Kutató és Fejlesztő 
Kft. pályázatot írt ki, amelyre bárki beadhat-
ja a jelentkezését, feltétele mindössze an-
nyi, hogy támogasd a Cuki Cicák Alapítvány 
tevékenységét. A kft. 200 pályázó számára 
biztosít laptopot, táblagépet (minden pályázó 
a két eszköztípusból 4 darabra pályázhat 
maximum). A támogatás elnyeréséhez 
pályázatot kell beküldeni 2019. február 6-ig. 
Diplomamentő II. program:
Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Non-
profit Kft. pályázati felhívást írt ki, melynek 
célja elsődlegesen a nyelvvizsga hiányában 
diplomával még nem rendelkező, államvizs-
gájukat hazai felsőoktatásban teljesített, de 
hallgatói jogviszonyban már nem álló uniós 
polgárok (természetes személyek) állami-
lag támogatott nyelvi képzésbe vonása a 
diploma átvételéhez szükséges nyelvvizs-
ga megszerzése érdekében. Pályázható 
képzések: angol, német, francia, orosz, 
olasz, spanyol. Pályázati feltétel, hogy az 
illető ne álljon felsőoktatási intézménnyel 
hallgatói jogviszonyban. A pályázás folya-
mata a http://www.ofa.hu oldalról elérhető 
FORRÁSTÁR-ban történő regisztrációval, az 
ott megadott útmutató segítségével történik. 
A pályázat benyújtásának időpontja az az 
időpont, amikor az egyén a FORRÁSTÁR 
rendszerébe feltölt minden, a pályázáshoz 
szükséges dokumentumot, adatot és a 

pályázatát véglegesíti. Ezen időpont szolgál 
referenciaként a pályázó jelentkezésének 
időpontjaként.
Két világ határán:
A Trivium Egyesület Két világ határán cím-
mel fantasy novella- és regénypályázatot 
hirdet. A pályázaton hazai és határon túl 
élő, rendszeresen publikáló és kezdő írók is 
indulhatnak olyan magyar nyelvű, önállóan 
értelmezhető prózai művekkel, amik még 
semmilyen formában nem jelentek meg. 
A pályázat műfaja fantasyn belül kötetlen. 
A pályázók egyaránt írhatnak klasszikus, 
urban, heroikus, epikus, high, steampunk, 
történelmi, szatirikus, science fantasyt, vagy 
ezek keverékét. Azonban nem írhatnak 
már meglévő világokra történetet. A novel-
lapályázat határideje 2018. november 30., a 
regénypályázaté 2019. február 28. A legjobb 
értékelést kapott, illetve legtöbb pontot elért 
10–12 novellát a Trivium Egyesület 2019-ben 
nyomtatott formátumú antológiában, e-könyv-
ben és hangoskönyvben megjelenteti, majd 
a webshopjában és könyvesboltokban 
értékesíti. A szerzők a nyomtatott kötetből, az 
e-könyvből és a hangoskönyvből is egy-egy 
tiszteletpéldányt kapnak. 

Siroki Andrea

aktuális pályázatOk
Maxold ki az egyetemi éveid! Ha jut egy kis időd a tanulás mellett, és szeretnél egy kis pénzt 
vagy esetleg egy új laptopot, nézz utána az alábbi lehetőségeknek. Ismét hoztunk nektek 
pár aktuális pályázatot, bár ezúttal nem a Miskolci Egyetemmel lesznek kapcsolatosak.

pályáz(z)atok
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