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A konferencia Prof. Dr. Torma Andrásnak, 
a Miskolci Egyetem rektorának és Prof. Dr. 
Csák Csillának, az Állam- és Jogtudományi 
Kar dékánjának köszöntőszavaival vette kez-
detét. A köszöntőbeszédeket Prof. Dr. habil. 
Trócsányi László CSc, igazságügyi miniszter 
előadása követte.
A jogászképzés múltját, jelenét és jövőjét tár-
gyaló felszólalásában a Miniszter Úr kitért a 
jogi karok életében a közelmúltban bekövet-
kezett változásokra, a vidéki jogászképzés 
helyzetére, valamint utalt arra is, hogy a mis-
kolci jogi kar számos kiválóságot adott a ma-
gyar jogásztársadalomnak.
Ezenkívül kiemelte a mesterséges intelli-
gencia nyújtotta nóvumokat, melyek 
amellett, hogy érintik és alakítják a mun-
kaerőpiacot, a jog világát is számos mó-
don formálják. Ezt követően Dr. Handó 
Tünde, az Országos Bírósági Hivatal 
elnöke tartotta meg előadását, amely a 
bírói függetlenség és felelősség kérdés-
köreit járta körül. Handó Tünde előadá-
sa során megemlítette, hogy két helyet-
tese is a Miskolci Egyetemen végzett, 
kiemelve ezzel, hogy a konferenciának 
helyt adó jogi karon színvonalas képzés 
folyik. A következő előadást Prof. em. 

Dr. habil. Sárközy Tamás DSc akadé-
mikus, a Magyar Jogász Egylet elnöke 
tartotta meg „Jogállamiság a tömegtár-
sadalomban” címmel. 
A Centenáriumi Konferencia délutáni 
etapjában a hallgatóság érdekes feje-
zeteket hallhatott a helyi jogászság tör-
ténetéből,  Dr. Répássy Róbert ügyvéd, 
korábbi igazságügyi államtitkár jóvol-
tából. Ezt követően különböző arcok-
kal és pillanatképekkel ismerkedhetett 
meg a Miskolci Evangélikus Jogakadé-
mia életéből Dr. Sereg Péter pénzügy-
minisztériumi jogi szakreferens, evan-

gélikus jogakadémiai szakértő előadásának 
köszönhetően. A konferencia zárásaképpen 
pedig Dr. Panyi Béla c. egyetemi docens, 
nyugalmazott megyei főügyész-helyettes tar-
totta meg előadását a miskolci jogászképzés 
újraalapításáról. 
A Centenáriumi Konferenciával nagyon szín-
vonalas és értékes szakmai diskurzust lehe-
tővé tevő rendezvényt sikerült megvalósítani, 
melyet az este folyamán megrendezett Tradi-
cionális Jogászbál koronázott meg. 

Halász Csenge

Január 25-én, az Eperjesi Evangélikus Jogakadémia Miskolcra költözésének 100. évfordulója 
alkalmából Centenáriumi Konferenciát és Tradicionális Jogászbált rendeztek a Miskolci Egyetem 
Állam- és Jogtudományi Karán.

Centenáriumi KonferenCia Került 
megrendezésre a misKolCi egyetemen

Fotók: Kiss ViktorMEGAZIN
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Az együttműködés célja, hogy tovább erő-
södjön a kapcsolat az egyetem és a Ma-
gyar Honvédség között, illetve hogy még 
szorosabbra fogják az együttműködést az 
oktatás és a kutatás területein, nem utolsó-
sorban pedig a katonai pálya népszerűsí-
tését és ismertségét növeljék az egyetemi 
hallgatók körében. Ez az együttműködés 
négy irányba fog kiterjedni: 
Toborzás: A Magyar Honvédség szakem-
berei előadásokon és bemutatókon keresz-
tül népszerűsítik majd az egyetem hallgatói 
számára a szerződést és a tartalékos kato-
nai szolgálatot, illetve információs anyagokat 
biztosítanak majd az egyetem részére. Ezen-
kívül létrejön még egy karrier-tanácsadó, 
úgynevezett front-office iroda.
Önkéntes tartalékszolgálat: Az együttmű-
ködés részeként lehetőséget ad az altisz-
tek beiskolázására és továbbképzésére, 
valamint szakmai gyakorlati teret biztosít 
az egyetem egyes képzéseihez. A Miskolci 
Egyetem kreditpontokat ad az önkéntes tar-
talékos jogviszonyt vállaló hallgatók részére.
Oktatás: A Magyar Honvédség szakem-
bereket biztosít a tantárgyak oktatásához, 
emellett a Honvédség személyi állománya 
utánpótlásának és szakmai fejlődésének 

érdekében. A Honvédség pályázatokat, TDK 
és szakdolgozati témákat ír ki, emellett állás-
lehetőséget is biztosít az egyetem hallgatói 
számára egyes hiányszakmák területén. Az 
Egyetem a 2018/2019. tanévtől folyamato-
san meghirdeti a honvédelmi alapismeretek 
kurzust.
Oktatás és kutatás: Az egyetem és a Hon-
védség lehetőséget biztosítanak egészség-
ügy, vezetés és szervezés, a műszaki tudo-
mányterület, a honvédelem és hadtudomány 
és azok interdiszciplináris tudományterületeit 
lefedő közös civil katonai tudásbázis létreho-
zására, tudományos munka végzésére, ku-
tatásra, konzultációkra, tapasztalatcserékre, 
közös szakmai-kutatási pályázatok benyújtá-
sára, továbbá doktori (PhD) képzésben való 
részvételre.
Az ünnepélyes aláíráson az egyetem részé-
ről Prof. Dr. Torma András rektor és Dr. Jakab 
Nóra oktatásfejlesztési és minőségbiztosí-
tási rektorhelyettes, a Honvédség részéről 
Szabó István  honvédelmi államtitkár, Prof. 
Dr. Csikány Tamás ezredes, a HM Oktatási, 
Tudományszervező és Kulturális Főosztály 
főosztályvezetője és Tircsi Hajnal alezredes, 
a Honvédelmi Államtitkárság vezető szakre-
ferense vett részt.

Berényi Barbara

együttműködés a Honvédelmi minisztériummal

Fotók: Beiskolázási Központ MEGAZIN
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2018. december 12-én a Miskolci Egyetem és a Honvédelmi Minisztérium ünnepélyes kere-
tek között írt alá együttműködési megállapodást a Miskolci Egyetemen.
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BecHerovka miskolci Farsang
2019-ben sem marad el a népszerű téli fesztivál, de idén már Becherovka Miskolci Farsang 
néven fog futni. Az ország egyik legnagyobb gasztronómiai fesztiválja idén is várja a láto-
gatókat. Ebben az évben is számos programmal készülnek a szervezők: koncertek, gyermek- 
és családi programok, kiállítások, felvonulások.

A fesztiválok hazai viszonylatban is egyre 
nagyobb népszerűségnek örvendenek és ez 
alól a Miskolci Farsang sem kivétel, melyet 
idén a farsangi időszakban fognak megren-
dezni február 22–24 között Miskolc belváro-
sában. Fő témája a fánk és a forró ital lesz.
Több száz kézműves és gasztronómiai árus 
vesz részt a rendezvényen: többek között 
megtalálhatóak  lesznek őstermelői és nép-
művészeti termékek is. A legjobb pedig, hogy 
az esemény valamennyi szabadtéri program-
ja teljesen ingyenes. A fesztivál célja, hogy 
minél változatosabb és színesebb programo-
kon keresztül a lehető legtöbb ember számá-
ra tudják megteremteni azt a közösségi teret, 
ahol jól érezhetik magukat együtt. A program 
összeállítása évek óta tematikus rendet 
követ, melynek alapját hat támpont adja: 
kultúra, tudomány, sport, gasztronómia, 
környezetvédelem és egészség.
Az első napon a Szent István téren fel-
lépnek: Önkontroll, B.M.V. Rockegylet, 
Takáts Tamás Blues Band, Tátrai Band, 
Paddy And The Rats és Dj Naksi. Az 
Erzsébet téren fellép Ildi Rider, Szécsi 
Viktória, Triász, Csordás Tibi (fiesta), 
este 22 órától pedig Disco Express lesz. 
A szombati napon sem lesz kevesebb 

program: jön Wolf Kati, Vastag Csaba, Pé-
terfy Bori & Love Band. A Török Ádám Fehér 
Ádám Duó egy egyedi hangzású blues-rock 
koncertet hoznak el nekünk, de ott lesz még 
a Sky Fanatic is 20:30-tól az Erzsébet téren. 
A fesztivál harmadik napján többek között 
láthatjuk Dér Henit, Gáspár Lacit és Merényi 
Ákost is fellépni.
Mivel a farsangi időszakban kerül megren-
dezésre az esemény, nem meglepő, hogy a 
tematika is illeszkedik ehhez: jelmezversenyt 
hirdettek, melyre két kategóriában lehet ne-
vezni: 10–40 fős létszámú csoportoknak (pl. 
osztályok, egyesületek) és maximum 10 fős 
csoportoknak. A díjazottakra értékes nye-
remények várnak. A részvétel előzetes re-
gisztrációhoz kötött, melyet február 15-ig kell 
jelezni a jelmezverseny@miskolcikulturalis-
kozpont.hu címen.
Ha érdekel valamelyik koncert, kipróbálnál 
egy új különleges italt, ennél pár ínycsiklan-
dozó falatot, vagy egyszerűen csak együtt 
lennél picit a barátaiddal, családoddal, ez 
a fesztivál remek alkalom a kimozdulásra. 
Szóval ha teheted, február 22–24 között ne 
maradj otthon, hanem vesd bele magad a far-
sangi forgatagba.

Siroki Andrea
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Fotók: Sivák Koppány

me-card! Hallottál már róla?
Az ötlet megálmodóinak alapkoncepciója az volt, hogy a Miskolci Egyetem jelenlegi és 
nyugdíjazott dolgozói, illetve doktoranduszhallgatói számára a kártya kifejezze az egye-
temhez való kötődésüket, összetartozásukat. 
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A kártyabirtokosok a ME-CARD segítségével 
munkáltatói igazolás nélkül tudják magukat 
és munkahelyüket azonosítani, a munkájuk-
hoz szükséges jogosultságokhoz kötött szol-
gáltatásokhoz hozzáférni (parkolók, laborok, 
könyvtári olvasójegy), valamint az egyetem 
területén, és azon kívül működő szolgáltatók 
által nyújtott kedvezményeket igénybe venni.

Korábbi kutatómunkák bizonyították, hogy az 
ehhez hasonlatos módszer már más felsőok-
tatási intézményben is gördülékenyen műkö-
dik. Az igénylés az ME-CARD internetes felü-
letén történik. Egyetemi e-mail-fiókhoz 
tartozó felhasználónéven és jelszón kí-
vül csak egy igazolványkép méretű fotó 
feltöltésére van szükség. A kártya első 
alkalommal minden egyetemi dolgozó 
számára díjtalan. Azonban ha valami-
lyen oknál fogva megsérül, a következő 
kártya igénylése esetén a tulajdonos-
nak pótdíjat kell fizetnie, amelyről az 
aktuális kártyaszabályzat rendelkezik. 

Ezek és még több igényléssel, ked-
vezménnyel, használattal kapcsolatos 
információ megtalálható a mecard.

uni-miskolc.hu oldalon. Kedvcsinálóként 
azért lássunk néhány példát arra, hogy hol 
is vehetőek igénybe a kártya által nyújtott 
kedvezmények. Felhasználható optikában, 
benzinkúton, gumiabroncs-webáruházban, 
ruhaüzletben. Kedvezőbb árú utazást biztosít 
a NONSTOP taxi, olcsóbban falatozhatunk 
a Gasztroműhely Cukrászat tortaterméke-
iből, illetve a Don Pepe pizzáiból. 5% ked-
vezményt biztosít az M1 fitness havi, illetve 
10%-ot negyedéves, féléves, éves bérletei-
ből. Minden teljes árú jegy árából 20% ked-
vezmény jár a Tapolcai kalandparkban.

És ez még bizony nem minden! Pozitív visz-
szacsatolás az ötlet kezdeményezőinek, 
hogy egyetemünk dolgozóinak csaknem 
60%-a vette már igénybe az ME-CARDot. 
Számos előnyén túl a kártya birtoklása talán 
abban is megerősíti tulajdonosát, hogy egy 
innovatív, fejlődőképes közösség szerves ré-
szét képezi a Miskolci Egyetemen. 

Apagyi Beáta
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Fotó: internet

tolás 2019
A Dunaújvárosi Egyetem diákjai nagy fába vágják fejszéjüket idén, hogy a Miskolci Egyetem 
felé tisztelegjenek a régmúlt idők miatt. 

Elhatározták, hogy egy fém emlékművet 
tolnak a Miskolci Egyetem campusára 
2019. május 27-ei indulással, hogy ezzel 
megmutassák azt az erőt, ami a selmeci 
diákhagyományok szerint élőket össze-
tartja, mindemellett pedig tisztelegjenek 
elődeiknek, akik 70 évvel ezelőtt létrehoz-
ták a Nehézipari Műszaki Egyetemet Mis-
kolcon, és 50 éve pedig ennek a kihelye-
zett karát, a Kohó- és Fémipari Főiskolai 
Kart Dunaújvárosban.

Céljuk, hogy méltóan emlékezhessenek 
a múltra és büszkén állíthassanak példát 
a jövőnek. A miskolciak köszönetképpen 
június 1-jén a megérkezés utánra egy 
szakestélyt szerveznek meg. A tolóknak 
az út során mindenféle támogatás nagy 
segítségnek számít, legyen az egy ebéd 
vagy tálca sör, de akár a szállás is hatalmas 
dolog lenne számukra az útvonal mentén, 
mely nemsokára a nyilvánosság számára is 
elérhetővé válik. Számítanak a jelenlegi és a 
már végzett dunaújvárosi hallgatók részvé-
telére is, hiszen minél többen vannak, annál 
”egyszerűbb” feladatuk lesz ezen a nehéz 
küldetésen. Létrehoztak egy Facebookos 
oldalt is Tolás 2019 néven, amin lehet külön-
féle tárgyakat és támogatói foltot is vásárol-
ni, az itt befolyt teljes összeg a résztvevők 
útjának finanszírozására fordítódik. Már volt 
egy czéczó is múlt évben, aminek a bevétele 
elkezdte megalapozni a szervezők munkáját, 
de nem kevés energia egy ilyen esemény 
megszervezése, és a költségek sem kicsik. 

Több példa is volt már a négy selmeci ha-
gyományokat művelő város egyetemistái-
nak összetartására, hiszen nem egy csille-  
vagy rönktoló brigád szelte át az országot, 
vagy éppenséggel még az országhatárt is. 

A miskolciak először 1989-ben toltak csillét 
Sopronba, aztán 1996-ban Dunaújvárosba. 
A soproniak válasz gyanánt 2002-ben toltak 
rönköt egyetemünkre, 2009-ben pedig Duna-
újvárosba. 2006-ban a Miskolci Egyetem egy 
csillével, a Nyugat-magyarországi Egyetem 
egy rönkkel indult meg Selmecbányára, a 
határ előtt találkozva Parassapusztától már 
együtt haladtak tovább és érték el céljukat. A 
legutóbbi ilyen esemény 2017-ben volt, mely 
során a székesfehérvári geodéták toltak egy 
obeliszket Sopronba, hasonló okból, mint a 
dunaújvárosiak idén, hogy ezzel is szimboli-
zálják, hiába tartoznak másik egyetem fenn-
hatósága alá, ők attól még összetartoznak, 
pont úgy, ahogy a Miskolci Egyetem és a Du-
naújvárosi Egyetem is.

A hallgatók remélik, hogy ezen eseménnyel 
egy új mérföldkövet tudnak létrehozni, ami 
meghatározó lesz egyetemük életében és 
tovább erősíti a kapcsolatot a két város hall-
gatói között.

Stumphauzer Laura
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Az Uni-Café a lehető legjobb területen 
helyezkedik el: az Egyetemvárosban az 
Uni-Hotel épületében, éppen ezért minden 
hallgató számára könnyen megközelíthető. A 
különféle italok széles skálája mellett tudtok 
reggelit, ebédet vagy vacsorát is vásárolni. 
Természetesen kapható gyros, hamburger, 
esetleg ha valami még különdlegesebbre 
vágytok, próbáljátok ki a karok pizzáit. Feb-
ruártól megújult étlappal és bővített kínálattal 
várják a vendégeiket. A bankkártyás és étke-
zési utalvánnyal való fizetési lehetőség bizto-
sított, továbbá van parkolóhely, wifi, szabad-
téri ülőhelyek, és akár asztalt is foglalhattok. 
Nyitvatartását tekintve minden hétköznap 
7:30-tól várják a vendégeket egészen 24:00-
ig, szombaton zárva tart, míg vasárnap déltől 
éjfélig vannak nyitva. Berendezését tekintve 
modernizált és kényelmes ülőgarnitúrákkal 
van ellátva, díjmentes csocsóasztal is meg-
található, továbbá a személyzet kedves és 
közvetlen.
Rendszeresen tartanak bulikat is, ha jön egy 
jó alkalom, mint a farsang, mikulás, hallo-
ween, de gyakran tartanak házibulikat és 
ajándék-promóciókkal egybekötött partykat 
is. Ilyenkor a díszlet is illeszkedik az ese-
ményhez. Továbbá minden szemeszter ele-
jén megrendezik a sikeres szemeszternyitót. 

A szokásos long drinkek mellett, mint a 
whisky-cola vagy a vodka-narancs, ütős 
shotokat is vásárolhattok, mint  a blood 
shot, speed shot vagy a green shot. 
Vannak havi, heti és akár napi ajánlata-
ik, akcióik is. A január havi ajánlatuk a 
hurricane shot volt (200 Ft/4cl), étel te-
kintetében pedig a házi édes-chilis csir-
kemell csíkok vegyes körettel 1350 Ft-ért. 
A kávézó kávékülönlegességekben sem 
szűkölködik: a Bailey’s Latte például 770 
Ft, melyben 4 cl Bailey’s, presszókávé és 

forró tej van, melyet tejszínhabbal és cso-
kiöntettel díszítenek. 
A bulikon túl a cég vállalja esküvők, céges 
rendezvények, állófogadások és magánren-
dezvények teljeskörű és színvonalas lebo-
nyolítását, akár más helyszínen is. Lehető-
ség van svédasztalos és tányérszervizes 
étkezésre is. Hidegtálak és hidegcsomagok 
rendelhetőek tőlük, készítenek egészen 
egyszerű és exkluzív kanapészendvicse-
ket, valamint eszközbérlésre is lehetőség 
van (bankettasztalok és -székek, könyöklők, 
székszoknyák). Tehát az Uni-Café ideális 
helyszín baráti beszélgetésekhez, partikhoz, 
de akár fontosabb események rendezéséhez 
is. Ha tehetitek, a szorgalmi időszakban néz-
zetek le és lessétek meg a februári ajánla-
tokat. 

Siroki Andrea

Fotók: internet

uni-Café
Idén is tovább folytatjuk a közeli szórakozóhelyek bemutatását nektek, melyből természe-
tesen az Uni-Café sem maradhat ki. A népszerű vendéglátóhely az egyetemisták egyik 
kedvence: de milyen lehetőségeitek is vannak itt?
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A háromnapos rendezvényen 2019-
ben 53.059 érdeklődő vett részt, ez-
zel megdöntve a tavalyi 52.500 fős 
csúcsot is.
Az Educatio Nemzetközi Oktatási 
Szakkiállítás azzal a céllal jött létre, 
hogy választ adjon a felsőoktatással 
kapcsolatos kérdésekre. Feladata 
összekapcsolni az egyes szereplő-
ket: a hazai és külföldi felsőoktatási 
intézményeket, tankönyvkiadókat, 
nyelviskolákat, szakképző intézmé-
nyeket az érdeklődőkkel: a diákok-
kal, oktatókkal és szülőkkel. 
Közel 50 hazai felsőoktatási intézmény jelen-
legi hallgatói, oktatói adják át a legfontosabb 
információkat a képzésről, a szokásokról, 
kollégiumi elhelyezésről, és akár a tanulmá-
nyokat követő jövőképről is. 
A szakma iránt érdeklődőknek is biztos tám-
pontot kínál a rendezvény, akár személyre 
szabott, akár külföldi és egyéb nyelvtanulási 
lehetőségekkel.
A továbbtanulni szándékozók mellett a pe-
dagógusok, intézményvezetők és egyéb 
szakmai kiállítók számára is fontos, egyedül-
álló lehetőséget nyújt a rendezvény, hiszen 
mind egy színtéren értesülhetnek a szakmai 

újításokról, módszerekről. Különböző előadá-
sok keretein belül tájékozódhatnak a magyar 
felsőoktatás jövőjéről, valamint a kiállítók 
képviselőivel beszélgetve alkalmuk nyílhat 
elképzeléseiket közös útra terelni.

Kijelenthetjük, hogy az idei év egyik kelle-
mes meglepetését a Miskolci Egyetem szol-
gáltatta, mely új, nyitott és fiatalos külsővel 
csábította magához az érdeklődőket. Egyete-
münk valamennyi fakultása bemutatkozott a 
kiállításon. Az igazán barátságos megjelenés 
hatalmas led falakkal volt megtámogatva, így 
egyetemünk standja már messziről magához 
vonzotta az érdeklődőket. Érdeklődésben pe-
dig igazán nem volt hiány. Intézményünk ok-
tatói és hallgatói folyamatosan tájékoztatták 
a fiatalokat a képzési lehetőségekről, egye-
temi életről, kollégiumi, vagy épp sportolási 
lehetőségekről. Sokszor a nagy érdeklődésre 
való tekintettel nem volt egyszerű dolguk. Vi-
szont minden érdeklődőhöz eljutott a MEga-
zin beiskolázási különszáma, így kellő infor-
máció nélkül bizonyosan nem maradt senki. 

Konyári György

Hatalmas érdeklődés 
a misKolCi egyetem iránt
Immáron 19. alkalommal rendezte meg az Oktatási Hivatal és Hallgatói Önkormányza-
tok Országos Konferenciája az Educatio felsőoktatási szakkiállítást a Hungexpo legna-
gyobb kiállítócsarnokában.

Fotók: ME-HÖK MEGAZIN
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Fotók:  Jámai Károly

Writing for international publiCation

Doing research is only half of the task. If 
the results are not published, one can save 
efforts, but remain invisible to the public. 
The other question is where these results 
are published, because it has an important 
impact also; other researchers can appreci-
ate the value of the evidence generated if it 
was published in a “good” journal. Further-
more, the journal peer-review process is an 
essential element of publication because no 
writer could identify and address all potential 
issues with a manuscript. A “humorous” ap-
proach to the publication process is visible 
in Figure 1.

These were the motivations behind organi-
zing a workshop ledby Robin Lee Nagano 
(Faculty of Arts) on the 24th of January at 
the university. The participants were from all 
faculties of the university. She selected the 
formulation of the Results and Discussion 
sections because they have a crucial influ-
ence on the quality of the article. Participants 

formed small groups to do tasks, inclu-
ding introducing, objectively describing 
and then discussing data from a figure.
She also showed some common er-
rors of Hungarian authors when writing 
in English.
Finally, here is some advice to consi-
der when you publish:

1. Do not rush into submitting your 
paper for publication (write and re-wri-
te),
2. Ask others to proofread and give 
feed back on your manuscript, inclu-
ding the main text, list of references, 

tables and figures,
3. Select an appropriate journal,
4. Carefully read the aims and scope and aut-
hor guidelines of your target journal,
5. Make a good first impression with your title 
and abstract.

Wishing you good experiences with publish-
ing your research!

Károly Jármai

Writing is the most important means for communicating scientific work, to inform an academic 
audience about your achievements. Carrying outresearch and publishing results arecru-
cial for an academic career. Writing for academic journals is a highly competitive activity. 
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Figure 1. The 
process to get your 

paper accepted 
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Bár a mai világban egyre több dolog történik online, még a mai ember is kisgyermekko-
rában azért valós játékokat játszott. Mindenki szeretett a családdal társasozni, sakkozni 
és kártyázni. Az emberek zömének mondanak valamit azok a kártyajátékok, hogy römi, 
kanaszta, 66, unó, makaó, lórum, snapszer és társaik. Akik komoly családi kártyás háttérrel 
rendelkeznek, azoknak az ulti, tarokk és bridzs is ismerős lehet. 

gyere zsugázni!

Fotók: Szabó Eszter MEGAZIN
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Viszont egészen biztos, hogy akárhonnan is 
jött az ember, a póker neve ismerősen cseng. 
Gyermekként szerettük mindet, kedvenc idő-
töltésünk volt, de kinőttünk belőle. Komolyab-
bak lettünk. Bonyolultabb dolgokkal kezdtünk 
el foglalkozni. Már-már felnőttünk, de az 
egészséges felnőttben mindig ott van a gye-
rek. Játszani is szeretünk, de sokszor csak az 
online tér marad, ahol újból játékokkal töltjük 
az időt.

A jó hír viszont az, hogy a bridzs nemcsak egy 
laza kártyajáték, hanem egy komoly sport is. 
Hivatalosan is elismert sportág. Nemzetkö-
zi szervezetei vannak. Rengeteg versenyt 
szerveznek nemzeti és nemzetközi szinten. 
Szakirodalma van. Sőt, bármilyen hihetetlen, 
sok ember él belőle, nem is olyan rosszul. A 
bridzs az egyetlen kártyajáték, ami nem sze-
rencsejáték. Ugyanazokat a lapokat játszák a 
játékosok, és az nyer, aki adott lapokból a leg-
jobb eredményt tudja elérni. Ha neked rossz 
lapod van, a másik játékosnak is az lesz. Ha 
neked jó lapod van, a másiknak is jó lapjai 
vannak. Egyenlő, tiszta szellemi küzdelem.
A MEAFC Bridzs Szakosztálya bridzs tanfo-

lyamot indít 2019 márciusában, hogy megis-
mertesse az érdeklődőkkel a játék alapjait. A 
10 alkalmas együttlétek végére, kb. 3 hónap 
alatt mindenki eljut odáig, hogy fog tudni 
bridzsezni a miskolci klubban. Ehhez per-
sze tenni kell, mert a bridzs a kártyajátékok 
legkülönbike, nem lehet autodidakta módon 
könyvből elsajátítani. 

A bridzs persze mindenekelőtt játék. Fej-
leszti a memóriát és a logikai gondolkodást. 
Sokféle társadalmi rétegből kerülnek ki bri-
dzsezők. Magyarországon is játszák diá-
kok, tanárok, orvosok, igazgatók, milliárdos 

vállalkozók, tudósok, egyszerű munkások és 
nyugdíjas nénikék is. Ebbe a körbe bekerül-
ve hatalmas kapcsolati tőkére is szert lehet 
tenni.
Ja, és még egy jó hír. Bridzsezni is lehet 
online, akár mobiltelefonon játszani robotok 
vagy valós emberek ellen. Gyere zsugázni!

Érdeklődni és jelentkezni lehet:
Szabó Eszter

szimesz11@gmail.com
30/955-0605

www.admatis.com/bridzs
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téged is érint a glosszoFóBia?
leHetőség a miskolci egyetemen, Hogy leküzdd!
Bizonyos emberek már akkor beazonosítják betegségek tüneteit magukon, ha csak ol-
vasnak azokról. Hideg kézujjak, bizsergő gyomor, szorongás. Épp ezért érdemes tisztáz-
ni, hogy a glosszofóbia a nyilvános beszédtől való félelmet jelenti. Ahogy a szüleink 
fogalmaznának, lámpaláz. Nem kell megijedni ettől! Különös ugyanakkor, hogy ha azt 
kapnád feladatul, hogy állj ki száz ember elé és mondj egy megnyerő, élvezhető, érdekes 
beszédet, valószínűleg hasonló tüneteket produkálnál. Hideg kézujjak, bizsergő gyomor, 
szorongás. Képzeld csak el magad például a következő szakestélyen a többiek előtt!

Fotó: Speak Academy MEGAZIN
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Ha te is így érzel, nyugodj meg, ez normális. 
A nyilvános beszédtől való félelem a társada-
lom jelentős részét érinti, eltérő kutatásoktól 
függően átlagosan minden negyedik embert, 
de egyes kutatások ennek arányát akár 75% 
körülire is teszik.

Miért van az, hogy egyesek úgy tudnak be-
szélni emberek százai előtt, hogy nem csu-
pán érdekfeszítőek, hanem a közönség 
megérti az üzenetüket, és mindeközben még 
élvezik is?
A jó hír az, hogy ez nem veleszületett képes-
ség, nem genetikailag determinált. Fejleszt-
hető. Kisiskolás diákok gyakran megkapják, 
hogy ők „buták”, „nekik a matematika, az ide-
gennyelv vagy épp a természettudományok 
a gyengéjük”. Ennek ellentmond Mindset 
című bestsellerében Dr. Carol S. Dweck, a 
Stanford Egyetem pszichológia professzora: 
„...sok ember úgy hiszi, egyesek okosnak, 

átlagosnak vagy ostobának szü-
letnek – és egész életükre úgy 
maradnak. De egy új kutatás 
azt mutatja, hogy az agy inkább 
olyan, mint az izom – változik, 
és amikor használják, erősödik.” 
Ez vigasztalhatja azokat, akik – 
statisztikával, római joggal vagy 
az analízissel – küszködnek az 
egyetemen, de azok is motivációt 
meríthetnek ebből, akik a nyilvá-
nos beszéddel küzdenek! Kitar-
tó munkával, elszántsággal és 
megfelelő technikákkal ugyanis 

fejlesztheted beszédkészségedet is.

A közeljövőben induló program a Miskolci 
Egyetemen azt célozza, hogy olyan beszéd-
készséget fejleszthess magadnak, amely egy 
egész életen át szolgál majd. Küzdd le a kéz-
ujjhidegséget, a gyomorbizsergést és a szo-
rongást! Állj ki magabiztosan és megnyerően 
közönséged elé!

Hogyan beszéljek magabiztosan? – interjú 
Benkő Vilmossal
A SpeakAcademy célja, hogy a résztvevők 
képesek legyenek magabiztosan kiállni és 
nyilvánosan beszélni. Alapítója Benkő Vil-
mos, közgazdász, vállalkozó, a Magyaror-
szági Amerikai Kereskedelmi Kamara korábbi 
elnöke, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács 
elnöke.
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Ön az Amerikai Egyesült Államok-
ban született magyar, ott tanult, dol-
gozott, majd jött Magyarországra. 
Miért jött haza?
Szerettem volna próbára tenni vállal-
kozói készségemet.  Kalandot láttam 
abban, hogy országot váltanék és ki-
próbálnám, tudok-e boldogulni.  Az 
országot gyerekkorom óta szerettem, 
nem akartam később megbánni, hogy 
nem éltem a lehetőséggel.

Ön sok sikeres emberrel dolgozott 
már együtt, vállalkozókkal, üzletem-
berekkel, tehetségekkel. Hogy látja, mi a 
közös bennük?
Van bennük egy közös hit, hogy képesek el-
érni azt, amit szeretnének.  Még akkor is, ha 
induláskor nem tudják minden kérdésre a vá-
laszt, hisznek saját képességeikben annyira, 
hogy feltételezik: vagy megszerzem a hiányzó 
tudást vagy találkozom olyannal, aki behozza 
a vállalkozásba azt, amit kell.

Miért kezdett el foglalkozni a nyilvános be-
széddel?
Gimnazista koromban felsültem nyolcszáz 

diák előtt, annyira féltem.  Szégyelltem ma-
gam és döntenem kellett: vagy leküzdöm a fé-
lelmemet vagy elfutok előle.  Akkor még nem 
sejtettem, hogy életem egyik nagy ajándéka 
lesz ez a kudarc.  Elindultam leküzdeni....

Fontos ez a mai fiataloknak a digitális gaz-
daságban?  
Még fontosabb, mint korábban.  Ennek két 
oka van: 1) ha nem jó beszédet mondunk és 
valaki felveszi és kiposztolja, az fog keringeni 
a hálón.  Ha nem én posztoltam, nem én fo-
gom levenni; 2) az agyon digitalizált világban 
még nagyobb értéke van, ha személyesen jó 
benyomást tudsz tenni. Legyen az rendez-
vény vagy értekezlet, nincs párja a határozott 
és hatásos fellépésnek.  Bár február 25-én 
inkább az ilyen előadásokról fogunk beszél-
ni, de lényegében az egész élet egy fellépési 
lehetőség.

Mi a sikeres beszéd titka?  
Erről szól majd a február 25-i esemény.

SpeakAcademymeets Miskolc
nyilvános beszéd kurzus

a Miskolci Egyetemen

Bemutató nap: február 25., hétfő,
délután 2 óra

Helyszín: BnL StartPartners,
C/2 épület, földszint

Weboldal: speakacademy.hu

Fotók: Speak Academy
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MEgazin: Kérem mutatkozzon be néhány 
mondatban, kitérve arra, hogy miként 
került kapcsolatba a projekttel!
Ligetvári Éva: A Miskolci Egyetemen Hall-
gatói Központjának igazgatója vagyok. A 
Miskolci Egyetemen szereztem műszaki 
menedzser végzettségemet, valamint a 
Gazdaságtudományi Kar Doktori Iskolájá-
ban abszolváltam. Az IMKKK-ban kezdtem 
a pályafutásom, ahol gyakorlati időmet töl-
töttem. Mindez megpecsételte a sorsomat, 
mert azóta is az egyetemen dolgozom. 
Voltam a Minőségbiztosítási Iroda, illetve a 
Kancellária Hivatal munkatársa. Majd a Hall-
gatói Központhoz kerültem, illetve tapasztala-
taim okán a projekthez is, amelynek elindulá-
sától szakmai vezetője vagyok.

MEgazin: A jelenleg futó projekt mióta van 
érvényben az egyetemen?
L. É.: 2017. május 1-jével kezdődött a Főnix 
ME projekt és 2021. április 30-ig fog tartani.

MEgazin: Úgy tudom, a projekt igazán ösz-
szetett. Milyen részekből tevődik össze és 
mit érdemes az egyes részekről tudnunk?
L. É.: 1. részprojekt: Közösségi Felsőokta-
tási Képzési Központ kialakítása 
Ennek a részprojektnek a keretében indítot-
tunk Sátoraljaújhelyen és Ózdon képzéseket. 
Mindkét településen kezdetben két-két szak-
kal indult a képzés, amelyek kiválasztását 
nagyban befolyásolta a piaci igény, illetve a 
lakosság körében végzett igényfelmérések. A 
részprojekt fontos feladata, hogy a képzések 
kialakítása mellett az egyetem részt vállaljon 
a települések életében is (pl.: felzárkóztatás, 
rendezvények, tudományt népszerűsítő előa-
dások).
Részprojekt vezető: Dr. Czap László, Intéz-
ményfejlesztési és kapcsolati ügyekért felelős 

rektorhelyettes.
2. részprojekt: Oktatási innováció
Célja az egyetemen található képzések meg-
újítása. Ennek keretein belül a karoknak kell 
áttekinteni a képzéseiket, hogy melyek azok 
a szakok, amelyekre szükség van, illetve fel-
mérik az igényeket új szakok indítására vo-
natkozóan. E részprojekt keretein belül van 
lehetőség a diplomás pályakövetés, alumni 
tevékenység erősítésére, Vállalkozói Agóra  
is.  Szintén a projekt által tudtuk megalapíta-
ni az egyetemi Karrierirodát, ahol különböző 
programokkal (pl.: Karrierkedd(v)), illetve ál-
lásajánlatokkal, szolgáltatásokkal is várjuk a 
hallgatókat. A Karrieriroda a hallgatókért jött 
létre, így elérhető a www.karrieriroda.uni-mis-
kolc.hu honlapon, illetve a Facebookon is. 
Jelentős mértékben támogatja a projekt az 
IOK által tartott felzárkóztató és szaknyelvi 
tanórákat.
Részprojekt vezető: Dr. Nagy Szabolcs.
3. részprojekt: Oktatási innováció – képzé-
sek, tananyagfejlesztés
Ennek a részprojektnek a keretein belül van 
lehetőség arra, hogy a pedagógia szakos 
hallgatók gyakorlaton vegyenek részt hátrá-
nyos helyzetű térségek iskoláiban. A rész-
projekt egyik jelentős eredménye, hogy már 
a gyógypedagógiai alapképzés akkreditáció-

Főnix me: interjú ligetvári évával

        A következőkben bemutatunk nektek egyet az egyetemen futó nagyvolumenű projektek 
közül. A Főnix ME projekt megismerésében segítségünkre volt válaszaival Ligetvári Éva, a 
Főnix ME projekt szakmai vezetője.
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ja folyik, így egy új képzést tudunk indítani a 
Miskolci Egyetemen. A hallgatóknak hallgatói 
ösztöndíj keretében van lehetőség csatlakoz-
ni a részprojekthez.
Részprojekt vezető: Dr. Kecskés Judit.
4. részprojekt: Felzárkóztatás, társadalmi 
innováció
A részprojekt keretében kutatásokat végez-
nek hátrányos helyeztű térségekben. Mega-
lapították a Főnix Közéleti Akadémiát, amely-
nek rendszeres előadásai vannak a MAB 
székházában. A részprojekt fontos eleme a 
nők szerepének megjelenítése az egyetemi 
életben, tudományos pályán. A hallgatók eh-
hez is tudnak hallgatói ösztöndíj formájában 
csatlakozni, illetve az előadásokra mindenkit 
szeretettel várnak.
Részprojekt vezető: Dr. Szabó-Tóth Kinga.
5. részprojekt: Nemzetköziesítés
Minden kar bevonása megtörténik a rész-
projektbe nemzetközi kapcsolataik miatt.  Je-
lentős a Kárpát-medencei oktatói tér, valamint 
közös képzések kialakítása. Fontos eleme a 
részprojektnek az idegennyelvű tananyag-
fejlesztés, illetve vendégoktatók fogadása. 
Jelentősek azok a jellegű szolgáltatásfejlesz-
tések, amelyekkel a külföldi hallgatók érdek-
lődését szeretnénk elnyerni, tájékozódásukat, 
tanulmányaikat segíteni (pl.: különböző ide-
gennyelvű táblák kihelyezése, egyetemi fel-
iratok lefordítása, idegennyelvű kiadványok), 
ehhez kapcsolódik a nagyköveti rendszer ki-
alakítása is.
Részprojekt vezető: Dr. Nagy Zoltán.
6. részprojekt: Digitális innováció
Célja mind a hallgatók, mind az egyetemi 
dolgozók egyetemi életének megkönnyítése. 
Fontos eleme egy egységes, digitális irattári 
rendszer kialakítása, digitális kompetenciák, 
valamint a hallgatók nyelvtudásának fejlesz-
tése. A könyvtári informatikai szolgáltatások, 
DigiCampgateway portál fejlesztése, digitális 
tanulást támogató szolgáltatások kialakítása.
Részprojekt vezető: Szendi Attila.
7. részprojekt: Egészséges Egyetem
A részprojekt keretében létrejött a mintavételi 
központ. Különböző rendelések, egészség-
megőrzési tanácsadások érhetők el az egye-
temi polgárok számára, illetve menedzserszű-

résre is lehetőséget biztosít majd a projekt.  
Az Egészségügyi Kar hírlevelet jelentet meg. 
További célja a részprojektnek a hallgatók ál-
tal igénybe vehető sportszolgáltatások széles 
skálájának fenntartása. 
Részprojekt vezetők: Dr. Fodor Bertalan, 
Boda Péter.
8. részprojekt: Hallgatói innováció
A részprojekt keretében készült egy lemorzso-
lódási monitoringrendszer. Többféle vizsgálat 
van arra, hogy melyek a kritikus tantárgyak az 
egyetemen, amelyekhez immáron felké szítő 
alkalmakat biztosítunk. Mindez számtalan 
alapozótárgyból áll a hallgatók rendelkezésé-
re.  A projekt által kerülnek megvalósításra a 
Freshman Napok, amely az elsőévesek beil-
leszkedését segítik. A diploma megszerzésé-
hez elengedhetetlen nyelvvizsgához intenzív 
nyelvtanfolyamokat szervezünk.
Részprojekt vezető: Dr. Bikfalvi Péter.
9. részprojekt: Hallgatói szolgáltatások fej-
lesztése
Szeretnénk a részprojekt keretén belül egy 
MEapp-ot létrehozni, amelyben a hallgatói 
információs zsebkönyv tartalma jelenne meg 
digitális formában. A Hallgatói Központ ügyfél-
szolgálati menüjének lefordítása angol nyelv-
re egy másik fontos célja a részprojektnek.
Valamint újabb ösztöndíj került bevezetésre, 
a kollégiumi szintfelelősi ösztöndíj. Végeztünk 
igényfelmérést gyermekmegőrző létesítése 
okán.
Részprojekt vezető: Sulák László.

MEgazin: Végezetül, az elmúlt 1,5 évben 
milyen jelentős eredményt ért el a projekt?
L. É.:  A teljesség igénye nélkül: létrejött a 
Karrieriroda. 72 db tananyag került kifejlesz-
tésre, amelyek elérhetők a hallgatók számára. 
E-learning tananyagokhoz 2200 fő fér hozzá. 
Bevonásra került 142 vállalati szakember az 
oktatásba. Folyamatos ösztöndíj-kifizetések 
több részprojekt vonatkozásában. Sikeresen 
lebonyolított tanfolyamok, képzések, felzár-
kóztató kurzusok, tudománynépszerűsítő 
előadások. A részprojektek fejlesztéseinek 
kivitelezése folyamatosan, párhuzamosan 
zajlik.

Németh Niki
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Elvégezzük az egyetemet, és belecsöppenünk a 
világba, amit előre megálmodtunk? Sajnos ez a 
helyzet nem minden esetben ilyen zökkenőmen-
tes. Lássuk, hogy milyen előnyöket, illetve hát-
rányokat jelent az, ha az ember friss diplomás!

Friss diplomások és a munkaerőpiac
Talán az első és legfontosabb dolog egy fiatal 
életében, hogy megfelelő állást találjon magá-
nak. Ehhez pedig elengedhetetlenek a kapcso-
latok. Sokak abban a szerencsés helyzetben 
vannak, hogy a családi körükben találnak olyan 
kapcsolatokat, ami megkönnyíti az álláskere-
sést.
Emellett fontos, hogy minden lehetőséget ki-
használjunk, mint például az állásbörzék vagy 

szakmai konferenciák. Ezek nagyon hasznosak 
lehetnek. 

Manapság azonban egyre több felsőoktatási 
intézményben kötelező a szakmai gyakorlat, 
vagyis a diákoknak a diploma megszerzése 
előtt egy bizonyos időintervallumot dolgozniuk 
kell. Ez több előnyt is jelent a jövőre nézve. Egy-
részről gyakorlati tapasztalatot szerezhetnek az 
általuk tanult szakmában. Emellett jelentősen 
növelhetik a szakmán belüli ismeretségi körü-
ket. Arról nem is beszélve, hogyha a szakmai 
gyakorlat ideje alatt szorgalmasan és kitartóan 
végezzük a munkánkat, akár később főállást is 
kaphatunk. 

Egy felmérés szerint a diploma megszerzése 
utána az álláskeresők 80 százalékának sikerül 
elhelyezkednie, körülbelül egyharmaduknak 
már egy hónapon belül sikerül munkát találni. 
Az átlagos álláskeresési idő 3–5 hónap.

Diploma után: önálló élet vagy mamahotel?
Az álláskeresés mellett fontos kérdés a fiatalok 
életében, hogy hol fognak élni. Teljesen függet-
len és önálló életet kezdenek, vagy pedig otthon 
maradnak? Egy felmérés szerint a 19 és 29 év 
közötti fiatalok 60 százaléka él otthon a szülei-
vel. Ennek egyik oka, hogy a legtöbb pályakez-
dő fiatalnak nem telik arra, hogy saját lakása 
legyen. A másik ok pedig, hogy nem is igazán 
szeretnének elköltözni a kényelmet és biztonsá-
got jelentő családi otthonból.

Aki azonban az önállóságot választaná, annak 
a legkézenfekvőbb megoldás az albérlet. A 
pályakezdő fiatalok körülbelül 18 százaléka él 

Friss diplomás élet, avagy 
mi vár ránk a nagyBetűs életBen?
Biztosan mindenki eltűnődött már azon, vajon milyen lesz az élete a 
tanulmányai befejezése után. Sőt, sokan már alig várják, hogy kilép-
jenek a nagybetűs életbe, és a dolgozó felnőttek boldog életét él-
jék. Nem lesz több beadandó, zh, nem lesz többé a vizsgaidőszak 
okozta kialvatlanság és stressz. De ez tényleg ilyen egyszerű lenne? 

Fotó: internet
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albérletben. Érdekesség, hogy az önállóságra 
törekvés inkább a lányokra jellemző, az albér-
letben lakók egyharmada ugyanis hölgy. 

Kapunyitási pánik
Az eddigieket összefoglalva: már jó ideje kop-
tatjuk az iskolapadot, majd az egyetemen eltöl-
tött jó pár év után végre a kezünkben a diploma, 
szeretnénk sikeresek lenni, egy megfelelő állást 
találni, önálló életet kezdeni. 

Elmondhatjuk, hogy nem ez életünk legegysze-
rűbb időszaka. Ezzel nem is lenne semmi baj, 
hiszen az élet tele van kihívásokkal. Azonban 
manapság megfigyelhető a fiatalok körében az 
úgynevezett „kapunyitási pánik”. 
Körülbelül minden harmadik hu-
szonéves küzd szorongásos tü-
netekkel nap mint nap. Csalódott-
ság és bizonytalanság jellemzi a 
pályakezdők lelkiállapotát. Ennek 
okai a felnőtté válás és az önál-
lóság megteremtésének nehéz-
sége, a kezdeti munkanélküliség, 
a jövőkép hiánya. A kapunyitási 
pánik általában azoknál a fiata-
loknál jelentkezik, akik félnek az 
önállóvá válástól és a munkavál-
lalás nehézségeitől, nem merik 
otthagyni a biztonságot adó csa-
ládi otthont. 

Sajnos ez a válság rengeteg 
fiatalt érint, az egész Európai 
Uniót érinti. Mi lehet a megoldás 
erre a problémára? Hogyan le-
het segíteni a fiataloknak, akik 
félnek a jövőtől? 

Megoldások a pályakezdők 
nehézségeire
Egyrészről a szülők, tanárok és 
munkaadók oldaláról szükség 
van a támogatásra, biztatásra, 
a sikerek elismerésére. El kell 
fogadni, hogy a huszonévesek 
életében ez az időszak nehéz, 
sokszor segítségre van szüksé-
gük, még akkor is, ha ezt nem 
merik kimondani. 

A fiatalok oldaláról pedig nagyon fontos, hogy 
előre gondolkodjanak, így megkönnyíthetik a 
saját dolgukat. Ahogy már említettem, a kapcso-
latok sokat segíthetnek akár a munkakeresés-
ben, akár más területeken. Már a tanulmányok 
alatt érdemes minden lehetőséget kihasználni, 
állásbörzéket, konferenciákat látogatni. Illetve 
a szakmai gyakorlat során is figyeljünk oda, 
hiszen rengeteget tanulhatunk! Segítségével 
nem lesz olyan éles a határvonal a diákság és a 
munka világa között.

Krajnik Dorka

Fotók: internet 
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interjú rakaczki zoltánnal, miskolc

sportért Felelős polgármesteri Biztosával

        A Miskolci Egyetem számtalan lehetőséget nyújt a magas színvonalú sporto-
lás gyakorlására. Az interjú keretében betekintést nyerhetünk a város és az egye-
tem sportéletének a mélyére, ezzel kapcsolatban Rakaczki Zoltánt kérdezzük. 

20 sport

Fotók: internet

Elsősorban kíváncsi lennék a miskolci 
egyetemi sportéletre, a MEAFC tevékenyé-
geire, és a jövőbeli tervekre, eseményekre. 
Mire számíthatunk?
A Miskolci Egyetem sportélete az elérhető 
sportolási lehetőségeket és sportrendezvé-
nyeket, valamint az igénybe vevők számát – a 
Magyar Egyetemi – Főiskolai Országos Baj-
nokságokon (MEFOB) történő részvétel és 
eredményesség –, továbbá a sportinfrastruk-
túra fejlettségét tekintve az élvonalba tartozik 
a hazai felsőoktatási intézmények között. 

2016-ban Tájékozódási Futó Egyetemi Világ-
bajnokságot (amely 34 esemény közül elnyerte 
az adott év legjobb Egyetemi Világbajnoksága 
díjat), 2017-ben Egyetemi Kosárlabda Euró-
pa-bajnokságot rendeztünk, 2024-ben pedig 
az Európai Egyetemi Játékoknak lesz Miskolc 
a házigazdája Debrecennel közösen. A Miskol-
ci Egyetem férfi kosárlabdacsapata 2018-ban 
megnyerte a legrangosabb hazai egyetemi 
bajnokságot, a Kosárlabda MEFOB-ot.

A Miskolci Egyetem sportéletével kapcso-
latos feladatokat a Testnevelési Intézet, az 
Egyetemi Sportközpont és a MEAFC lát-

ja el, szoros és konstruktív az 
együttműködés. Az első kettőnek 
külön fejezetet lehetne szentelni, 
én most a MEAFC tevékenysé-
gére térnék ki. A MEAFC szoros 
együttműködésben dolgozik a 
Sportközponttal, 11 sportágban 
kínál edzési és versenyzési lehe-
tőséget, elsődlegesen a Miskolci 
Egyetem jelenlegi és egykori hall-
gatóinak, oktatóinak, dolgozóinak, 
de bizonyos sportágakban részt 
vesz az utánpótlás-nevelésben is. 
Aktív szerepet vállal az egyetemi 
sportinfrastruktúra fejlesztésében 
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és hallgatói sportrendezvények szervezésé-
ben (a Sportközponthoz tartozó Sportirodával 
együttműködve), továbbá partner az élsportolói 
mentorprogram megvalósításában.

Számos sportolási lehetőség áll rendelke-
zésünkre szerte Miskolcon is. Ami a város 
sportéletét illeti, milyen események, rendez-
vények várhatóak?
Mindenekelőtt fontos megemlíteni, hogy a leg-
több egyéni és csapatsportágban valamennyi 
korosztály (utánpótlás, felnőtt, senior) megta-
lálhatja a szervezett, azaz a sportegyesületi 
keretek közötti sportolási és versenyzési lehe-
tőséget.

Ezzel párhuzamosan az infrastruktúra-fejlesz-
téseknek és Miskolc páratlan környezeti adott-
ságainak köszönhetően a város és vonzáskör-
zetének lakossága széles körben választhat a 
szabadidős sportok kínálatából: a strandfürdő 
úszómedencéjétől a sportuszodáig, a város 
több pontján igénybe vehető futópályákon át 
a közönségkorcsolyának is helyet adó jégpá-
lyáig. A város páratlan földrajzi elhelyezkedé-
se kedvez a természetjárók, kerékpározók, 

terepfutók, de akár a téli sportok szerelemese-
inek is.
Elmondható, hogy a lakosság egyre nagyobb 
hányada éri el a rekreációs minimumot, jelen-
tős azon miskolci lakosok száma, akik nem 
versenyszerűen, de rendszeresen sportolnak, 
különböző városi és regionális bajnokságokban 
és tornákon vesznek részt, vagy egyéni moz-
gásformát űznek. 

Rendszeresek és gyakoriak az olyan rendezvé-
nyek, amelyekbe a lakosság is becsatlakozhat. 
Számos hagyományos sportrendezvénnyel 
büszkélkedhetünk, mint például a Zsongó Lil-
lafüred, Bükki Hegyi Maraton, vagy a Barátság 
Maraton, de itt említhető meg a Szarvasűzők 
Váltófutóverseny is. Továbbá, a teljesség igé-
nye nélkül, idén is lesz B!ke Day, várhatóan újra 
megrendezésre kerül a Vivicitta, és ismét Mis-
kolcra érkezik a Tour de Hongrie körversenye.

Milyen célkitűzéssel jött létre a Miskolc 
Sport Nonprofit Kft.?
A miskolci sportélet további fejlesztése, a ren-
delkezésre álló források minél jobb felhaszná-
lásának érdekében, összeségében a miskolci 
sportélet eredményességének javítása céljával 
hozta létre a város és az egyetem a Miskolc 
Sport Nonprofit Kft.-t. Az új sportszervezet 
egyik feladata, hogy minél szorosabb együtt-
működést alakítson ki a miskolci sportélet 
szereplőivel, ernyőszervezetként támogassa 
és koordinálja tevékenységüket, elősegítse az 
érintett sportágak fejlesztését, városi célkitűzé-
sekhez igazodást, egységes arculat kialakítá-
sát, továbbá egyfajta minőségbiztosítást jelent-
sen a városi támogatások felhasználásában.

Másik feladata a sportegyesületi tevékenység 
végzése olyan sportágakban, amelyekben 
nincs megfelelő felvevő egyesület vagy csak 
bizonyos célcsoport számára van versenyzési, 
sportolási lehetőség. 

Kovács Eszter
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22 One step 

liFe aFter graduation, step By step

        The “What am I going to do after graduation” question echoes intensely enough throughout the 
period of a study program. Friends ask us. Parents ask us. We ask ourselves. We definitely look for intrigu-
ing opportunities that could luckily enough fit the degree we invested so much time and energy into.  
Walid Gacem pursued a Master’s Degree in Mechanical Engineering at the University of Miskolc. After 
graduation, he hasn’t had double thoughts - Miskolc was to be the place for his first job. 
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Language, education system, 
examination procedures, friends, 
even mentality and ambitions – 
many things changed once Walid 
decided to come for a Master’s 
Degree in Hungary. Back in Alge-
ria, he also studied Mechanical 
Engineering for his Bachelor’s; 
the Master specialization he had 
chosen was different, though. After 
graduating with the highest grades 
in his class, the Algerian Govern-
ment offered him a scholarship to 
pursue a Master’s Degree in Hun-
gary. 

“I knew some things about the country. Never-
theless, I tried to find out more from my friends 
that have already been here, which helped me 
prepare for this experience.”
There were seven internationals in his class at 
the University of Miskolc, coming from all around 
the world. “It was fun to go through all of this 
together, from studying and preparing academic 
tasks to going out and knowing each other bet-
ter” Walid remembers.

“I encountered a different education system 
here. One example is the period of examination, 
which is longer and busier here. Nevertheless 
I got used to it and I was able to focus well on 
what I had to do.”

Walid experienced life in an international dor-
mitory too, which he can describe as “interest-
ing” (laughs). “There are always positive and 
negative sides, although the positive ones are 
somehow more powerful, neutralizing the other 

ones.” Walid made friends there. They used to 
travel together, hang out in Miskolc or Buda-
pest. “I got to learn a lot from them, especially 
because they were older, but also because eve-
ryone was so different, and yet, we got along 
nicely.” 

“I decided to stay here to get more experien-
ce in the field I have studied”
During his studies, Walid had an internship at 
the university. “My studies focused on welding 
technologies and my supervisor offered me to 
come and work in the university laboratory at 
some practical projects. I found this experience 
very useful, as it was connected to my thesis.”
Along with the well-deserved diploma, his gra-
duation came with a bronze medal of merit, to 
recognize his outstanding academic achieve-
ments. After graduation, Walid realized that the 
study program he had pursued suits the range 
of job offers in this region, the reason for which 
he started applying for different work positions. 
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Fotók: Demeter Péter

“A lot of companies need exactly this Master’s 
Degree; and this motivated me to extend my 
stay in Europe.”

Not only did he prolong his stay in Europe, 
but to be more specific, he decided to stay in 
Miskolc, after applying to be a cut designer at 
a company based in the city. He has already 
started his training as a technician, with the 
intention to advance as an engineer later. 
“This is actually the first job in my life, and I 
can already say it is a good experience. I am 
trying to improve my skills and 
learn from the senior engine-
er there.” Walid doesn’t think 
the place is very important, in 
terms of it being a large or a 
small city as Miskolc, as long 
as he is able to have a job that 
would fulfill his professional 
expectations. 

Ready for Hungarian?
“I am a beginner, so I will take 
it step by step.” By that, he 
refers to his job, but also to 
the intention of improving his 
Hungarian. During the pe-
riod spent in Hungary, Walid 

achieved a basic level of the 
language, but he is cons-
cious that he has to impro-
ve it to better communicate 
with his colleagues. 

“It is a good place to start 
a new life and career”, Wa-
lid would say to those who 
would have the intention 
to come here to study, as 
he did two years ago. “The 
Hungarians that I met were 
kind to me. While I heard 
that they had less pleasant 
situations from my friends 
too, I, for example, haven’t 

experienced any of the kind.”

Walid told me that this experience has chan-
ged him considerably. “I have changed, espe-
cially in the way I think. Here, my ambitions 
have become bigger. I realized that I don’t 
want to have an ordinary life. I want more for 
myself and I am looking for more experiences 
that will lead me to that. Anywhere, but let’s 
start with Miskolc.”

Alina Gîrneț
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1. Olvass eleget!
Először is a legfontosabb. A fejlődés. Sajnos 
sokan úgy néznek a könyvekre, mint időpocsé-
kolás. Pedig ez nem így van. Itt olyan könyvekre 
gondolok, amik segítenek abban, hogy megis-
merjük önmagunkat, vagy erőt adnak, vagy ta-
nítanak valamit. Például: Tej és Méz, Egy Femi-
nista nem jár rózsaszínben, Most élj!, 13 dolog, 
amit mentálisan erős emberek elkerülnek. Ezek 
tökéletesek könnyű olvasmánynak, de arra is, 
hogy az ember további ismereteket szerezzen a 
világról és önmagáról.

2. Tanuld meg, hogyan kezeld a pénzed!
Amikor kiskorunkban megkaptuk azt a kis zseb-
pénzt, az azért volt, hogy megtanuljuk azt, hogy 
hogyan kell bánni a  pénzzel. Viszont a többség 
már nem kis pénzt keres a kemény munkájával, 
és nem egy nyalókára kell beosztania. Az inter-
neten rengeteg olyan online kurzus van, ahol 
a pénz kezelését és a gazdaság világát meg-
ismerhetjük. Érdemes még most időt fektetni 
ebbe, hogy a későbbiekben jobb jövőt tudjunk 
biztosítani saját magunk számára.

4. Szerezz tapasztalatokat!
Amikor az ember munkára gondol, akkor sok-
szor elképzel magának egy munkát, amit élete 
végéig fog csinálni. De ha nem próbálunk ki 
sokmindent, honnan tudjuk, hogy mit szeret-
nénk csinálni? A tapasztalatszerzés remek arra, 
hogy kapcsolatokat építs ki több területen, ami 
a későbbiekben jól jöhet. A stabil állásra csak 
a későbbiekben lesz szükséged, szóval ne ag-
gódj elvállalni kisebb munkákat, mint például: 
egy fesztiválon pultosnak lennie, adminisztráci-
ós munkák, vagy akármi más a vendéglátásban.

5. Utazz!
Amikor már van stabil munkád, és lassan kiala-
kul az életed is és szeretnél letelepedni, nem 
lesz időd arra  hogy utazz. Így a húszas éveid 
arra tökéletesek, hogy pár napra elmenj egy 
másik városba vagy ha megteheted, egy másik 
országba. Mert miért ne? Az, hogy megismersz 
más kultúrákat és más embereket, csak még 
jobban felnyitja a szemed.

 6. Mondj többször igent és lépj ki a kom-
fortzónádból!
Ez persze röviden letudható lenne a szórakozz 
szóval, de szerettem volna egy pontos képet 
alkotni arról, hogy mire gondolok a szórako-
zás alatt. A húszas éveid azok, amikor ezeket 
megteheted és ezekből lesznek a legjobb tör-
téneteid. Merj igent mondani magadnak. Ha 
eszedbe jut valami, amit meg akarsz csinálni, 
ne azt mondd, hogy majd egyszer. Gondolj a 
jelenre és arra, hogy mennyi lehetőség rejlik 
egy napban.
A legjobb dolgok a komfortzónádon kívül tör-
ténnek. 

Berényi Barbi

mit csinálj a Húszas éveidBen?
Amikor először tesszük be a lábunkat a nagybetűs élet ajtaján, van, hogy 
megkérdőjelezünk mindent, amit eddig a világról és magunkról tudtunk. 
Részben a húszas éveinkben dől el, hogy kik és mik leszünk. Itt tanulunk 
meg felelősségteljesnek lenni, beosztani az időnket és minden más felnőtt 
dolgot. De mi az, amit mindenképp meg kell tennünk a húszas éveinkben?

Fotó: internet
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környezettudatosság lépésről lépésre
Egyre nagyobb figyelmet szentelnek ennek manapság, ami elég-
gé szükséges is. Lépnünk kell annak érdekében, hogy a jövő gen-
erációi is élvezhessék a természet szépségeit is áldásos hatásait. 

Nem tudják eleget hangoztatni, mennyire fon-
tos a környezetvédelem és hogy szükség van 
mindenkinek a segítségére. Mégis, ha jobban 
utánajárunk a témának, olyan távolinak, nem 
kézelfoghatónak érezhetjük, sőt egyes részeit, 
mint az újrahasznosítást/hulladékmentességet 
még egy kicsit bonyolultnak is. Pedig egészen 
kicsi és egyszerű odafigyeléssel is képesek le-
hetünk „megváltani a világot”. Legelőször saját 
környezetünket kell feltérképezni és megkeresni 
az esetleges hibákat. Az alábbiakban mutatok 
pár példát segítségül, hogyan lehet otthon kör-
nyezettudatosabban élni.
1. Gyűjtsd szelektíven a hulladékot! 
Ha van rá lehetőséged, szerezz be egy új kukát, 
amibe kimondottan az újrahasznosítható dolgo-
kat teszed (műanyag, papír). Így könnyebb lesz 
a szelektálás.
2. Spórolj a vízzel!
Sajnos egyre kevesebb tiszta ivóvizünk van, ha 
mértéktelenül használjuk, egyszer el fog fogyni. 
Érezz felelősséget és legyél gazdaságos, amit a 
következő módon tehetsz meg:
• Inkább zuhanyozz!
• Fogmosáskor, mosakodáskor ne folyasd a vi-
zet!
• Ne mosogass folyóvízzel!
• Ne menjen a mosógép kevés ruhával!
3. Spórolj az árammal!
Ne égesd a villanyt feleslegesen (pl. abban a 
helyiségben, ahol senki nincs). Fokozatosan 
válts át energiatakarékos égőkre a legtöbbet 
használt helyeken (konyha, nappali stb.). Ha 
lehetőséged van, vegyél energiatakarékos ház-
tartási gépeket.
4. Használd kevesebbet az autódat!  
Helyette inkább válaszd a tömegközlekedést, 
vagy ha jó idő van, kerékpárral vagy gyalog is el-
érheted az úticélodat. Így duplán jól jársz, hiszen 
egybekötöd a mozgást a környezetvédelemmel.
5. Annyi ételt vegyünk, amennyire szüksé-
günk van!

Sokszor látni, ahogy megrohamozzák az em-
berek a boltokat, legfőképpen ünnepek vagy 
hosszabb zárvatartás előtt és után. Mintha a 
világvégére készülnének. Pedig egy-két nap és 
szinte több mint a fele a kukában landol. Nem 
érdemes pazarolni, nem beszélve az ezzel járó 
pénzkidobásról.
6. Fogyassz fenntarthatóan és tudatosan! 
A vásárlás a te döntésed, arról, hogy mit támo-
gatsz és mit nem. Nem kell támogatnod a kör-
nyezetszennyezést, a káros és felesleges dol-
gok tömeges gyártását. A szemét értelmetlen 
pénzkidobás neked, káros terhelés a környe-
zetnek: mindig gondold végig, mennyit dobsz 
majd ki abból, amit megveszel. Nincs tökéletes 
termék, de keresd mindig a jobbat. Legyél tuda-
tos, járj utána, ki állítja elő, hogyan, miből készül 
és mennyire terheli meg ezzel a környezetet.
Remélem, tudtam segíteni abban, hogy lega-
lább egy kis odafigyeléssel tudatosabbak le-
hessünk a mindennapokban. Már egy személy 
cselekedete is sokat számít! Ne gondold, hogy 
egyedül kevés vagy ahhoz, hogy változtass!
Lépd meg a környezetért!
“A természet nem a vagyontárgyunk. Úgy kell 
átadnunk gyermekeinknek, ahogy kaptuk.”
(Oscar Wilde)

Riz Henrietta
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Legutóbbi talán az idei év győztese, hiszen 
egyre közkedveltebbé válik az emberek köré-
ben az úgynevezett „digitális detox”. Ez egy 
olyan típusú offline életmód, amikor órákra, na-
pokra, hetekre lekapcsolódunk az internetről, 
és nem használjuk elektromos eszközeinket. 
Nem kell brit tudósoknak lennünk ahhoz, hogy 
megállapítsuk, mennyire sok időt töltünk digitá-
lis kütyüjeink kijelzői előtt a közösségi oldalak 
„feed”-jeit lapozgatva, frissítgetve. Állandó ké-
szültségben vagyunk, elképzelhetetlennek tart-
juk, hogy ne legyünk elérhetőek, ne kapjuk fel 
fejünket és ragadjuk meg készülékeinket az ér-
tesítések jelzéseire, ne kapcsoljuk be azon-
nal zenelejátszóinkat, amint buszra vagy vo-
natra szállunk, és ne kapcsolódjunk a „free 
wifik”-re. A 21. század embere fél a lemara-
dástól, kíváncsiságát folyamatosan ki akarja 
elégíteni, meg akarja ismerni az újdonságo-
kat. Az internet pedig a kulcs, hogy irdatlan 
mennyiségű információhoz jussunk rövid 
időn belül, percről percre nyomon kövessük 
barátaink, ismerőseink életét, a legfrissebb 
híreket, számunkra érdekes eseményeket. 
Azonban ez a 24 órás készültség mentálisan 
is kimerítő lehet, hiszen agyunk a folyamatos 

ingerektől nem tud nyugalmi állapotban 
kerülni. Természetesen a lehetőségeket 
kiaknázva az amerikaiak már digitális 
detox táborokat szerveznek, és appliká-
ciókat fejlesztenek, ha valaki önállóan 
nem tudna megválni készülékeitől. A 
táborok ideálisan négy napig tartanak, 
mialatt a résztvevők nem használhatnak 
semmilyen technológiát, illetve munká-
jukról sem beszélhetnek, nem árulhatják 
el teljes neveiket és korukat. A szervezők 
szerint a világ számos pontjáról érkez-
nek érdeklődők, leginkább vezérigazga-
tók, befektetők. 
Úgy gondolom, hogy ilyen és ehhez ha-

sonló dolgok nélkül is meg kell tanulnunk tu-
datosabban használnunk a közösségi oldalak 
adta lehetőségeket, egészséges mértékben 
kell törődnünk mások közszemlére tett dolgai-
val, és mérsékelni kell a sajátjainkat is. Tartsuk 
meg azt a bizonyos balanszot, csapjunk fel 
egy papíralapú könyvet, miután felszálltunk a 
reggeli munkába, suliba tartó buszra, de előtte 
nézzük meg a távolban ébredező Napot! 

Apagyi Beáta

digitális elvonó

Fotók: internet

26 Trend&Tech

Bizonyára elevenen él benned a pillanat, amikor szilveszter éjszaka, éjfél 
eljövetelével az alkohol gőzben felbátorodva sorra mormoltad el magad-
ban újévi fogadalmaidat. Leadsz néhány kilót, egészségesebben fogsz 
táplálkozni, kevesebb haszontalan dologgal fogod eltölteni az időd, és 
végre kicsit megszabadulsz a telefonodtól. 

élet-forma
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Határidőnaplók 
Itt a második félév. És nincs jobb érzés, mint felkészültnek lenni. Új határidőnaplót venni, új 
szövegkiemelőket, vagy esetleg megtervezni a Bullet Journal februári oldalait. De miért ér-
demes foglalkozni ezzel? 

Fotók: internet

A határidőnaplók nem olyan régóta kezdtek 
nagy divattá válni hazánkban, persze eddig 
is ismertek voltak, de kiadók nem foglalkoz-
tak a témával. Viszont napjainkban már egyre 
több ilyen határidőnapló létezik, ami segíti az 
ember mindennapjait. Vannak természetesen 
drágább változatok: Erin Condren tervező, 
Életszövő határidőnapló, vannak a közép ár-
kategóriás tervezők, mint például: Supplied by 
Lily  és a Határtalan Gondolatok határidőnap-
lója. De persze van a legolcsóbb megoldás: a 
Bullet Journal. 

Mire is jók ezek?
1. Segít az időbeosztásban
Azzal, hogy feljegyezzük az elkövetkezendő 
eseményeket az életünkben, már előrébb va-
gyunk, de ha megkapjuk a tanárainktól az órák 
beosztását, akkor azokat is be tudjuk ütemezni 
az életünkbe. 
2. Segíti a produktivitást
Tudományosan bizonyított, hogy ha látjuk azo-
kat a teendőket, amiket már megcsináltunk, ak-
kor az motivál arra, hogy a többit is elvégezzük.
3. Csökkenti a stresszt
Sokan vagyunk úgy, hogy azt sem tudjuk, hol áll 
a fejünk, mert úgy érezzük, hogy egyszerre több 
helyen is kellene lennünk, mivel nem osztottuk 
be az időnket megfelelően. Erre tökéletesen al-
kalmazható egy határidőnapló. 

4. Feljegyzések az életből
Sokan gondolnak úgy egy határidőnaplóra, mint 
egy plusz feladatra, ami nekik nem való. De min-
den csak nézőpont kérdése. Mivel rengeteg idő-
pontot és eseményt szokás lejegyezni, ezért tö-
kéletes, ha a későbbiekben emlékezni kell arra, 
hogy egy adott napon mit csináltunk.
5. Növeli a kreativitást
És persze az oldalak kialakítása, csinosítása, a 
színezők kreativitást igényelnek, a jótanácsok 
és motivációs idézetek pedig, amelyek megta-
lálhatóak ezekben a naplókban, apró örömöt 
jelentenek a szürke hétköznapokon.

A határidőnaplók egyetemistáknak is tökéle-
tesen megfelelnek időbeosztás követésére, 
egyetemi események és egyéb feladatok fel-
jegyzésére. De természetesen nemcsak a hi-
vatalos dolgokat érdemes nyomon követni egy 
ilyen naplóban. Sokan választják inkább a Bullet 
Journalt, ami sokkal szabadabb, mint egy előre 
elkészített határidőnapló. Ez a típus vélemé-
nyem szerint sokkal hasznosabb is, mint egy 
sima határidőnapló, mivel ez személyre szab-
ható. És persze olcsó is, mivel bármelyik pa-
pír-írószerben megvásárolható egy vastagabb 
jegyzetfüzet.

Berényi Barbara

MEGAZIN

2
019. F

E
B
R
U
Á
R

V
II. ÉV

FO
LYA

M
 1. SZÁ

M

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA



- -
- -

- -
- -

- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

----------

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

--------

Fotók: Berényi Barbara

28 krea-(tour)

A február nem mindenki számára szól a szerelemről. Sőt, nem csak február 14-én kellene kimutatni 
azt, hogy szeretjük a másikat. Így a mostani Krea-(tour)ban képeslapokat fogunk gyártani. Barátok-
nak, saját magunknak. Legyen ez vicces vagy motiváló!

anti-valentin napi kártyák

Minden, amire szükséged lesz: 
– Színes papírlapok
– Vicces képek, idézetek, motiváló jelenetek 
sorozatokból/filmekből
– Ragasztó
– Toll/ceruza

1. Először is válogasd össze a képeslapod-
hoz a színes papírt és a képeket. Ezek a ké-
pek lehetnek komolyak, lehetnek inspirálóak, 
szólhatnak a szingli életről, vagy akár a sze-
relemről. Attól függ, hogy kinek  szánod ezeket 
a lapokat.

2. A színes papírt hajtsd félbe, hogy megkapja 
a végleges alakját.

3. Miután ezzel megvagy, csak rá kell ragaszta-
nod a képeket a színes lapokra, írnod egy frap-
páns üzenetet a belső oldalakra, és készen van 
a ’Valentin napi képeslapod’, nem csak kapcso-
latban lévőknek.

Szóval ha éppen szingli vagy, éld át minden 
percét. Ne szomorkodj, ha az idei szerelmesek 
ünnepét egyedül töltöd. Csinálj viccet belőle, 
tölts időt a barátaiddal, és ne vedd a szívedre 
a dolgot.
Ezzel nem ér véget a világ, és egyszer úgyis 
meg fogod találni a társad. Csak idő kell hozzá 
és türelem.

 Berényi Barbara
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Bereményi Géza és Mácsai Pál közösen ku-
tatták fel az író önéletrajzi írásait, és állították 
össze a színdarabot, így saját elbeszélései 
alapján ismerhetjük meg Örkény életét, ame-
lyet hangoskönyvként is kiadtak.

„Mi lenne, hogyha Örkény István ismét megje-
lenne, egy színészben, egy színházban, egy 
este, leülne, venne egy lélegzetet, beszélni 
kezdene, elmesélné a saját szavaival az életét, 
vagy ami hirtelen az eszébe jut, azután megint 
eltűnne. Ezen az estén a színész az író bőrébe 
bújik.”

Mácsai Pál olyan hitelesen adja elő Örkény 
István életét, hogy számítani kell rá: a darab 
végére nem tudjuk majd elválasztani a színész 
személyét az általa alakított szereptől. Mácsai 
Pál már annyiszor lépett színpadra egyszemé-
lyes darabjával, hogy jogosnak érezhetnénk, 
ha unná és fásulttá válna az előadása, csak-
hogy erről szó sincs. Tökéletesen úgy adja 
elő Örkény életét, mintha önmagáról beszél-
ne, emellett pedig egy percig sem kételkedik 
abban a néző, hogy a színész az adott pilla-
natban találja ki és életében először adja elő 
sztorijait. Ez a hitelesség és természetesség, 

amivel Mácsai Pál játszik, azzal a karizma-
tikussággal párosulva, ami körüllengi a szí-
nészt, teljes értékű színházat teremt erre a 
két felvonásra.

Semmi nincs a színpadon, csakis Örkény a 
kopott zakójában, és egy szék, ami elegendő 
lehetőséget biztosít a meséléshez. Sokszor 
nevetsz, majd hirtelen elszomorodsz – példá-
ul a munkaszolgálat részleteinél –, aztán újra 
nevetsz, Mácsai játéka olyan könnyedén jut-
tat egyik-másik érzelmi állapotba, hogy észre 
sem veszed. Mikor pedig elcsendesedik, ész-
reveszed, hogy visszatartott lélegzettel várod 
a folytatást.

Aztán Mácsai vár egy pillanatot, körbenéz, 
vagy a közönséget, vagy sokkal inkább a gon-
dolatait fürkészi, aztán fogja magát, és csak 
úgy kisétál. Te pedig akkor döbbensz rá, hogy 
mennyi ember ül körülötted, hogy nem csak ne-
ked szólt a mese, és hogy valójában egy szín-
házban ülsz, nem pedig egy szobában Örkény 
Istvánnal.

Tóth Evelin

Fotók: internet

azt meséld el, pista!

kultúra 29

Ha a cím nem ismerős, talán az Örkény István az életéről alcím sejteti, hogy miről is van szó. 
Mácsai Pál önálló estje nemrégiben a Művészetek Házában került színpadra.
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A Gyilkosság két részben alcímű darab rendező-
je Rusznyák Gábor, főszereplője pedig Mészöly 
Anna, aki nagyon hitelesen hozza a színpadon 
a jólelkű, kissé butácska paraszt lányt, aki csak 
tartozni szeretne valahová. 

„Anna tizenkilenc éves félénk lány. Faluról került 
fel Budapestre, most Vizyéknél szolgál cseléd-
ként. Rend és tisztaság van lába nyomában, 
keveset eszik, nem tart szeretőket, alig beszél. 
Vizyné büszkén mutogatja a szomszédoknak 
Annát, aki az egyetlen öröme, hiszen gyerme-
két elvesztette, férje pedig rendszeresen csalja. 
Anna kilenc hónap tökéletes szolgálat után olyat 
tesz, amire senki nem számít.”
 
A darab különlegessége, hogy Kosztolányi végig 
narrálja az eseményeket. Ez a rendezőnek arról 
jutott eszébe, hogy az író előszeretettel jelení-
tette meg magát saját történeteiben, ahogyan az 
Édes Anna legvégén is megjelenik. Így narráció 
által a darab a regény leíró részeit is meg tudta 
tartani. Feczesin Kristóf bújik Kosztolányi bőré-
be, amihez felkészülésképp nagyon sokat olva-
sott az író jelleméről.

Rusznyák Gábor szerint lényeges a szerelmi 
szál és minden más, ami Annával történik, mind-
emellett fontosnak tartotta bemutatni a történel-
mi kort is, ami véleménye szerint Annára is nagy 
hatással volt.

Mészöly Anna nehéz szerepnek tartja Anna ka-
rakterét, mert csak keveset beszél, így nagyon 
fontosak a kisebb gesztusai, amikkel kifejezi 

magát.
Modern megközelítése a regény-
nek, hogy a hálószoba falai átlátszó 
plexi oldalakkal képeznek láthatat-
lan cellát. 

A szomszéd Moviszterné aláfestő 
zongorajátéka,  a forgószínpad fo-
lyamatos alkalmazása, a hátsó fal 
lassú lebomlása, a szellemkislány 
hirtelen fel-felbukkanása, és az író 
folytonos jelenléte és hangja mind-
mind groteszkké és felejthetetlenné 
teszik Kosztolányi színpadra vitt tör-
ténetét.

Tóth Evelin

Az Édes Anna Kosztolányi Dezső világszemléletének tükre, művészi és emberi értékrendjének 
foglalata, emberszeretetének és szolidaritásának egyik legszebb példája.

édes anna a misKolCi színpadon

Fotók: internet
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Egy hónappal később a Netflix átvette a so-
rozatot, és csupán ennyi idő alatt 40 millió 
megtekintést kapott. 

„Oh, hát hello. Ki vagy te? Meg is van. Min-
den profilod publikus. Akarod, hogy lássa-
nak, halljanak, ismerjenek. Rájöttem, hogy 
a te online életed nem valóságos, csak egy 
montázs. Te hoztad ezt létre, ezt a szerethe-
tő teremtményt. És a következő dolog, amit 
megtudtam ezzel a drága internettel, az a lak-
címed.” – Joe

A történet egy New York városában élő fiatal-
ember szemszögéből követhető nyomon, Joe 
Goldberg egy kisebb könyvesboltot vezet, 
ahová egy nap betéved a gyönyörű Guine-
vere Beck. Kalandjaik már az első pillantás-
tól elkezdődnek, hiszen megvan köztük az 
a bizonyos szikra. Csakhogy Joe nem csak 
az az átlagos, helyes fiatalember, aki egy 

könyvesboltban dolgozik. Hisz a szerelem-
ben, az igaz szerelemben, és bármit megtesz 
azért, hogy az fennmaradjon, még ha ez a pri-
vát szféra megsértését vagy valaki bántalma-
zását is jelenti. Sajnos sok néző félreértette 
a sorozat üzenetét és Joe Goldberget (Penn 
Badgely alakítja, akit a Pletykafészkek című 
sorozatból ismerhetünk) imádják. Aminek a 
színész nem örül, mivel a karaktere egy őrült 
pszichopata, aki megszállottja  Becknek. És 
amiket csinál, már nem tekinthetőek roman-
tikus gesztusnak. A sorozat készítői elárulták, 
hogy részben ezt szerették volna bemutatni a 
nézőknek, hogy nem minden helyes férfi lesz 
szőke herceg fehér lovon, és hogy nagyon is 
vigyáznunk kell arra, hogy kiket engedünk az 
életünkbe, mert soha nem tudhatjuk, hogy kik 
is ők valójában.
Egy este folyamán a Becket alakító színész-
nő kérdezz-feleleket tartott és válaszolt a kö-
vetkező kérdésemre: Miért nézzék meg az 
emberek a sorozatot?
Elizabeth Lail a következőt válaszolta: „Ke-
ményen dolgoztunk a sorozaton és szerintem 
élvezhető lett. De ami fontosabb, hogy sok 
olyan fontos problémát dolgoz fel, ami a mai 
világban észrevehető. A férfiak befolyásoló 
hatása a nőkre, privát szféra, barátság, ön-
szeretet, szexuális zaklatás. Minden benne 
van. Szóval remélem, hogy a sorozat segít 
abban, hogy többet beszéljünk ezekről a té-
mákról.”

A sorozat megnézése előtt viszont ajánlom a 
könyv elolvasását is. Mivel a könyvben teljes 
mértékben megismerhetjük Joe gondolatait 
és szemszögét, ami nagyon érdekes lehet a 
sorozat kiegészítéseként.

Berényi Barbara

Egy újabb sorozat hódít a Netflix-nézők világában, és nem sokkal később már minden online 
elérhető felületen is. A Caroline Kepnes könyve alapján készült sorozat először a LifeTime 
nevű csatornán került levetítésre, ahol nem kapott akkora nézettséget, mint várták.

sorozatajánló – you 

Fotó: internetMEGAZIN
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Fotók: internet

kávézó

Szepesi Gábor Bence, a Bartók Béla Zeneművészeti Intézet oktatója hatalmas sikereket ért el 
New Yorkban. A következőkben karrierjéről, kiváló sikereiről, a Carnegie Hall-i fellépéséről és ösz-
töndíjáról kérdeztük a kiváló művészt. 

interjú szepesi gáBor Bencével

Mikor kezdett el szaxofonon játszani és hon-
nan tudta, hogy ezzel szeretne foglalkozni 
egész életében?
Szaxofonozni mint a Zeneakadémia klarinétos 
növendéke kezdtem el 1995-ben. Akkoriban 
sem középfokon, sem felsőfokon nem létezett 
még klasszikus szaxofonoktatás. A Zeneakadé-
mia Dr. Marosi László által vezetett koncert-
fúvós zenekarában társaimmal együtt al-
kottuk a szaxofonszekciót – így kerültünk 
kapcsolatba a szaxofonnal. Az akkori kla-
rinét kvintett összeállítású zeneakadémiai 
kamaraegyüttesemmel Párizsban vettünk 
részt nemzetközi versenyen.
Akkor hallottunk először ilyen formációt. 
Amint hazajöttünk, megalapítottam a Bu-
dapest Saxophone Quartet nevű együt-
test, amely azóta 4 nemzetközi és 2 hazai 
versenyen díjazott, Artisjus-díjjal kitünte-
tett együttes. A  világ 25 országában több 
mint 1.500 hangversenyt adott az elmúlt 
23 évben, valamint főszereplője volt an-

nak, hogy ma Magyarországon létezik klasszi-
kus szaxofonoktatás. A Budapest Saxophone 
Quartet egy igazi sikertörténet.

Miért választotta a tanítást? 
A tanítás számomra édesanyám egyik öröksé-
ge, aki által a pedagógia és a nevelés szépségét 
tanultuk (húgom is ezt a hivatást választotta). Az 
a misszió vezet a tanításban, hogy a zenével ne 
csak zenei szaktudást, hanem komplex neve-
lést adjak át. Úgy vélem, hogy egy tanár csak 
a tapasztalatát tudja átadni, a többi érzék nem 
tanítható, csak fejleszthető.
Hitvallásom az, hogy mindenkit egyéniségéhez 
mérten kell nevelni, s kihozni belőle azt a legtöb-
bet, ami benne van. A komolyzene az egyetlen 
művészeti ág, amely nemcsak az érzékszerve-
ket, de a személyiséget is a legjobban fejleszti. 
Szenvedélyesen hiszek a zene komplex erejé-
ben – valójában ez az, ami a tanításban is elő-
revisz.

Ön szerint melyik volt karrierje legemléke-
zetesebb pillanata, mi az, amire a legbüsz-
kébb? 
Szerencsére sok különleges és sikeres pillana-
tot élhettem meg.  Ilyen volt világsztárokkal, töb-
bek között Ennio Morriconeval, Stinggel, Jose 
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Fotó: internet

kávézó

Carrerassal vagy Kocsis Zoltánnal együtt 
zenélni. A legfelejthetetlenebb hangverseny 
és sikeres pillanat eddigi pályafutásom so-
rán tavaly szeptemberben volt, amikor a 
világ leghíresebb hangversenytermében, 
a New York-i Carnegie Hallban adhattam 
szóló koncertet első magyar klarinétművész-
ként, melynek méltató kritikáját több elismert 
világhírügynökség, mint például a „Reuters” 
is publikálta.

Mennyire nehéz összeegyeztetni a mun-
kát (az utazást) és a családot? 
A sikeres, de állandó utazásokkal tarkított, 
mentálisan és fizikálisan is folyamatosan 
megterhelő művészi hivatás és a magánélet 
összeegyzetetése nem könnyű, de a megfe-
lelő partnerrel tökéletesen megvalósítható. 
Tanári és előadóművészeti hitvallásom része 
az is, hogy az egyensúlyt az életünk minden 
területén megteremtsem.
Úgy vélem, hogy a sikerhez minden művész-
nek szüksége van a biztos, nyugodt családi 
háttérre. A zenével együtt pedig az utazás is a 
szenvedélyem, lételemem a különböző kultúrák 
megismerése és átélése. 

Kérem, meséljen a New York-i fellépésről!  
Hogyan adódott a lehetőség és milyen érzés 
volt annyi ember előtt előadni?
Szokták mondani, hogy a sikerhez nem elég a 
tehetség, ahhoz szorgalom és szerencse is kell 
– ez hatványozottan érvényes a világ legjelen-
tősebb színpadának számító Carnegie Hallra 
is. Az összes csillagnak együtt kell állnia ahhoz, 
hogy az ember azon kevesek közé tartozhas-
son, akiknek lehetőségük adódott ott állni ezen 
az egyedülálló színpadon. Nyugodt szívvel 
mondhatom, hogy szinte az egész eddigi karri-
erem munkája, szorgalma, tudatosan felépített 
útja, bátorsága, szerencséje, álmai és sikerei 
mind-mind kellettek ahhoz, hogy ez a koncert 
– amely minden művész életében áttörést hoz 
– megvalósulhasson.
Pályafutásom eddigi sikereire figyelt fel az 
egyik legjobb New York-i ügynökség (AGP 
Agency New York), mellyel egy korábbi New 
York-i hangversenyem alkalmával találkoztam. 
Ott merült fel a Carnegie Hall koncertnek a le-

hetősége is. Ebben a koncertteremben fellépni 
teljesen egyedülálló, semmihez sem hasonlít-
ható érzés. 

Hatalmas sikere miatt ösztöndíjjal is jutal-
mazták. Erről mit tud nekünk elmondani?
A koncert hangos sikere is hozzájárult ahhoz, 
hogy végül egy hosszútávú – az egész világra 
kiterjedő – szóló karrierre való szerződést aján-
lottak számomra, melynek értelmében ez év ta-
vaszán New Yorkba költözöm, így 8 év tanítás 
után most egy időre el kell hagynom az intéz-
ményt. Az Amerikai és Távol-Keleti / Dél-Ázsiai 
koncertturnék, lemezfelvételek mellett ebben az 
évben és a jövő esztendőben is vár rám egy-
egy koncert a Carnegie Hallban, így nyugodtan 
mondhatom, hogy életem legizgalmasabb idő-
szaka előtt állok.

 Amit jelen pillanatban e különleges siker után 
minden növendéknek át tudok adni, az az a fi-
lozófia, amely szerint nincsen lehetetlen.  Ha az 
ember kitartóan hisz az álmaiban és dolgozni is 
képes értük, akkor minden megvalósítható.

Somoskői Dóra
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Fotó: #zseller

Benedict tojás (két főre):
• 2 vastagabb szelet kenyér 
• 2 tojás
• 3 tojássárgája
• 2 szelet feketeerdő sonka
• 100 g vaj
• 1 evőkanál citromlé
• 1 teáskanál ecet
• só, bors ízlés szerint
Először a vajat tegyük egy bögrébe, 4 percen 
keresztül nem a legerősebb fokozaton me-
legítjük, így elpárolog belőle a felesleges víz. 
Közben vizet forralunk, ha forr, levesszük a 
tűzről és egy üveg- vagy fémedényt teszünk 
rá, ami nem ér a vízbe. A 3 tojássárgáját be-
letesszük, és folyamatos keveréssel felhabo-
sítjuk. Látni fogjátok, hogy kicsit habos lesz az 
állaga és kifehéredik. Aztán szépen lassan, 
folyamatos kevergetés mellett hozzáöntjük a 
vajat. Vigyázzatok, össze ne kapja, mert ak-
kor rántotta állagú lesz, és kezdhetitek elölről. 
Mehet bele a só, bors és a citromlé, és el is 
készült a hollandi mártás. Egy egész tojást 
beleütünk egy merőkanálba, óvatosan a só-
val és ecettel ízesített lobogó vízbe tesszük 
a merőkanalat. Így készül el legkönnyebben 
a buggyantott tojás, 3–4 percig legyen a to-
jás a vízben, a fehérje megszilárdul, a sárgája 

pedig folyós lesz. Amint kivettük, hagyjuk pár 
percet hűlni, aztán egy kanál segítségével ki-
vesszük a merőkanálból. A kenyeret vagy egy 
serpenyőben, vagy kenyérpirítóban lepirítjuk, 
utána megy rá az enyhén lepirított sonka-
szelet, arra tesszük a buggyantott tojást és 
leöntjük a hollandi mártással. 20 perc alatt el-
készül, nem nagy ördöngösség, higgyétek el. 

Tojásos virsliszív rukkolasalátával:
• 6 virsli (hosszabb javasolt)
• 4 tojás 
• két marék rukkola (40 g)
• 100 g mini mozzarella
• olívaolaj 
• só, bors, pirospaprika 
• 2 fogpiszkáló 
Egy nagy klasszikus jön. A virslit szabályosan 
kettévágjuk úgy, hogy az utolsó másfél centit 
egyben hagyjuk, így ha kifordítjuk és a végét 
összeillesztjük, átszúrjuk a fogpiszkálóval, 
egy szív alakot kapunk.  Olajat hevítünk egy 
serpenyőben, arra megy rá a virsli, az egyik 
oldalát lepirítjuk, utána megfordítjuk, akkor 
ütjük a közepébe a tojást, ekkor sózzuk, bor-
sozzuk. Aki lágyan szereti, annak elég, ha 
csak fedőt tesz rá és 5–6 percig így süti, de 
ha megfordítjuk és utána még 2–3 percet süt-
jük, akkor biztosan jól átsül. Két marék ruk-
kolát összekeverek mini mozzarellagolyókkal 
és még két lesütött, felkarikázott virslivel, amit 
kicsit megöntözünk olívaolajjal, és kész is van 
mellé a saláta. 
Az ételekhez és a romantikázáshoz mindenki-
nek csudálatos jó kedvet és étvágyat kívánok! 
Szurplííz! 

#zseller

Így fozz a koliban!

valentin napi romantikus reggeli
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Túléltük az ünnepi zabálásokat, lassan kikopnak a januári kezdő bérletesek a konditermek-
ből, szóval megint lelkiismeretfurdalás nélkül ehetünk finomakat. Lassan itt van a „szerelmesek 
ünnepe”, a Valentin nap, mindenki elmondja, hogy tök felesleges amerikai baromság, meg 
nem tartja, „Nekem veled minden nap Valentin nap!” kezdetű monológok keverednek a ro-
mantikával átitatott szerelmes légyottokon. Én azt gondolom, mindenki örül neki (jó esetben), 
ha boldoggá teheti a párját ezen a napon (IS). Szerintem sem kell túlzásba vinni, de mint 
tudjuk, adni és kapni is jó. Éppen ezért pár kipróbált ágybavivős reggeli receptet írok le 
nektek, amelyek nem csak február 14-én ajánlottak. 
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Németországi szakmai gyakorlati 
 ösztöndíj:
A Deutsche Bundesstiftung Umwelt német 
szövetségi környezetvédelmi alapítvány min-
den évben meghirdeti németországi szakmai 
gyakorlati ösztöndíját
– bármely tudományterületen,
– környezetkutatással, környezet- ill. ter-
mészetvédelemmel, műemlékvédelemmel 
foglalkozó,
– végzős hallgatók, fiatal diplomások, dok-
toranduszok részére. Másoddiplomások is 
jelentkezhetnek.
– Minden év szeptembertől, 6–12 hónapra,
– kutatóintézetekhez, egyetemekre, az állam-
igazgatásba, társadalmi szervezetekhez, vál-
lalatokhoz.
Az ösztöndíj magában foglal 3 hetes intenzív 
német nyelvtanfolyamot, egészségbiztosítást, 
a németországi életvitel, utazás és szakmai 
konferenciák költségeire havi 1250 eurót.
A részletes kiírás és jelentkezés a https://
www.dbu.de/2588.html oldalon.
A német vagy angol nyelvű pályázat beadási 
határideje: minden évben március 10.

Kortárs irodalmi pályázat:
A Farkas András Alapítvány nyílt pályázatot 
hirdet és közlési lehetőséget biztosít szép-
prózai alkotások írására. Az alapítvány célja 
az egri és Egerhez kötődő emberekben rejlő 
kulturális, szellemi értékek, alkotókészség ki-
bontakoztatása. Az alapítvány három művet 
pénzjutalommal díjaz, melyeknek együttes 

összege 300.000 forint. Az Alapítvány továb-
bi pályaműveket is elismerésben részesíthet. 
A pályázó életkora a pályázat beadási 
határidőpontjában nem haladhatja meg a 35 
évet. A pályázaton egy alkotó legfeljebb két 
pályaművel vehet részt. A pályamű legyen 
magyar nyelvű, lehet novella, elbeszélés 
vagy kisregény is. A pályaműveket 2019. 
március 15-én 24 óráig lehet benyújtani a 
következő e-mail-címre: farkasandrasalapit-
vany@gmail.com. 

Vodafone Digitális Díj:
A Vodafone Magyarország Alapítvány a Ma-
gyar Adományozói Fórum közreműködésével 
első alkalommal hirdeti meg a Vodafone Di-
gitális Díj című pályázatát. A felhívás célja, 
hogy az alapítvány ösztönözze és elismerje 
a digitálisan innovatív gondolkodású szemé-
lyeket és szervezeteket 3 kategóriában: Di-
gitális Gyerekek, Digitális Család és Digitális 
Nonprofit Szervezetek. A díj középpontjában 
a digitális innováció áll, azaz olyan új tech-
nológiákat alkalmazó megoldásokat keres-
nek, melyek a nem megszokott választ adják a 
meghatározott kategóriák egy-egy problémá-
jára. Pályázhat minden 18. életévét betöltött 
magányszemély egyedül vagy többen, va-
lamint nonprofit és forprofit szervezetek is. 
A pályázatokat február 15-ig kell benyújtani. 
Részletesebben a Vodafone oldaláról tudtok 
tájékozódni.

Siroki Andrea

aKtuális pályázatoK
Idén sem szenvedünk hiányt pályázatokban, továbbra is folyamatosan hirdetik meg az 
olyan lehetőségeket, amelyekhez kreativitás és fejlődni akarás szükséges. Ha készen állsz 
megtudni, mik azok, akkor olvass tovább. 

pályáz(z)atok
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