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Az esemény 6. alkalommal került megrende-
zésre a Magyar Madártani és Természetvé-
delmi Egyesület (MME) Bükki helyi csoportja 
szervezésében.  Idén közel 350-en érkeztek 
egyetemünkre, hogy közelebbről is megis-
merhessék a „velünk élő vadvilágot”.
A helyszínre érkezők először regisztráltak, 
majd megkapták pontgyűjtő lapjaikat. A kü-
lönböző állomásokon más és más feladato-
kért ezen pecséteket gyűjtöttek, a nap végén 
pedig részt vehettek a tombolasorsoláson. 
Ahogy azt már megszokattuk, most sem ma-
radhatott el a madárgyűrűzés.  A függönyhá-
lóba akadt madarakat először a gyakorlott 
önkéntesek kiszedik, majd vászonzsákba 
teszik őket. Sok látogatónk ilyenkor pánikba 
esik, hiszen azt hiszik, a madár megfullad, de 
aggodalomra nincs okuk. Ezután a gyűrűző 
leméri a madár szárnyát, megnézi, mennyi 
zsír és izom van rajta, meghatározza a korát, 
nemét és végül ráhelyezi a gyűrűt. Búcsúzóul 
pedig megméri a súlyát. Azért marad ez a vé-
gére, mert néhány szerencsésebb példány a 
művelet során megszökik. Ha ez nem történik 
meg, akkor lehetőségünk van a látogatók-
nak megsimogatni vagy akár pár szép fotót 
is készíteni róla. Szintén hagyománnyá vált 
a kézműves asztal, ahol az egészen kicsiktől 

a nagyobbakig mindenkit is le tudnak 
kötni. Itt készíthettek papírból baglyot, 
színezhettek és érdekes játékokat 
próbálhattak ki. Előfordult az is, hogy 
apukák, anyukák ültek le és teljesen 
átszellemülve, újra gyereknek érezve 
magukat készítették a kis baglyokat.  
Minden évben különlegesnek számít 
az állatsimogatás. A résztvevők két 
hazai és egy külföldi bagolyfajjal ismer-
kedhettek meg.  A bátrabbak a külön-
böző hüllőkkel és ízeltlábúakkal, vagy 
akár a nyesttel is összebarátkozhattak. 
A már jól megszokott programok mel-

lett idén szakmai előadásokkal is bővült a 
program.  Az érdeklődők megismerkedhettek 
a Bükki Nemzeti Parkban élő állatokkal, az 
Aggteleki Nemzeti Park jellegzetességeivel, 
az év madarával, a hazai bagolyfajokkal, va-
lamint betekintést nyerhettek a gombák vagy 
akár a komposztálás világába is. Lehoczki 
Krisztián, a Mályi Madármentő Állomás ve-
zetője pedig nemes tevékenységük részleteit 
mutatta be. 
A Bükki h. cs. egyik tagja, Juhász Csaba jó 
szokásához híven versbe foglalta a történte-
ket:

„Immáron hatodik éve,
februárnak elejére

MME-nél az a divat,
egyetemre megy a csapat.

Okulni és okítani
baglyosságot tanítani,
Ismeretet embereknek,

emberséget természetnek...”

A folytatásért keresse fel a Magyar Madártani 
és Természetvédelmi Egyesület weboldalát!

Somoskői Dóra

Tudjátok, milyen érzés megsimogatni egy baglyot? Olyan, mintha a világ legpuhább anyagát 
érintenénk, szinte nem is érezzük.  Akik idén is eljöttek a Bagolylesre, tudhatják, miről beszélek.

hatodik alkalommal

került megrendezésre a bagolyles

Fotó: MMEMEGAZIN
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Már meghirdetésre került a 2019/20-as 
tanévre szóló Erasmus+ pályázati fordu-
ló, amivel 3–12 hónapos részképzésre, 
vagy 2–12 hónapos szakmai gyakorlatra 
lehet jelentkezni. A program keretében a  
következő tanévtől kezdődően egy ösz-
töndíj részesei a hallgatók, ami a külföldi 
tanulmányaik során segíti őket.  Az EU 
és kormányzatunk lehetőséget ajánlanak 
a hallgatók számára tapasztalatszerzés 
terén, a diákok több mint 180 egyetem 
közül választhatnak Európán belül és kívül. 
A bővebb lista karonkénti beosztással meg-
található az erasmus.uni-miskolc.hu oldalon.
Viszont a folyamatot nem lehet egyik napról 
a  másikra megvalósítani. Érdemes előre ter-
vezni, konzultálni az egyetemen az Erasmus 
képviselőivel, illetve érdemes felkeresni azo-
kat a hallgatókat is, akik már részt vettek a 
programon. Mindenképpen érdemes utána-
nézni a kiszemelt helynek, mind politikailag, 
mind pedig az egyetemet és annak képzése-
it, amelyikre jelentkezni szeretnénk.
Egy erasmusos élmény rengeteg tapasz-
talatot nyújt annak a hallgatónak, aki ezt 
választja. Viszont egy ilyen döntés nagy 

felelőséggel és bátorsággal is jár, mivel egy 
idegen országban, idegen helyen kell elbol-
dogulnia. Ami biztos, hogy sok önállóságot és 
kitartást igényel, de ez megfizetődik, hiszen a 
szoros kötelék az erasmusos hallgatók között 
világszerte létezik, és ennek köszönhetően 
segítséget mindenhol lehet találni, legyen az 
jelentkezés előtt, ügyintézés során vagy akár 
a kint töltött idő alatt.
Aki elszántságot érez arra, hogy egy új ka-
landot kezdjen el, az mindenképpen keresse 
fel az Erasmus oldalát vagy figyelje a havi 
egyetemi hírlevelet, amiben mindig fontos in-
formációkat és határidőket közölnek az egye-
temi hallgatósággal. Érdemes még megnézni 
egy-két videót és blogbejegyzést is azoktól a 
hallgatóktól, akik már hazaértek az erasmu-
sos útjukról.
Azoknak, akik szeretnék jobban megismerni 
az Erasmus programot vagy csak segíteni 
szeretnének, az Erasmus Miskolc folyama-
tosan tart mentorfelvételt, amely során egy 
nemzetközi csapat tagjaként  a külföldről ér-
kező hallgatókat kell segíteni beiratkozásban 
és eligazodásban az egyetemen.

Berényi Barbi

erasmus+ aktualitások

Fotók: Kiss Viktor, Erasmus+ MEGAZIN
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Az Erasmus program az egyetemünkön 1998 óta létezik és több száz hallgató vett már 
részt rajta és szerzett életre szóló élményeket, illetve hasznos oktatási, kulturális és nyelvi 
tapasztalatokat is.
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gamer Wings triatlon
Jelenleg is tart  az előző évi próbálkozás után új színt kapott Gamer Wings középisko-
lás e-sport triatlon. Az első fordulóban League of Legends-ben és Counter Strike: Global 
Offensive-ben mérhetik össze tudásukat a résztvevők.

Az e-sport robbanásszerű fejlődésnek indult 
az elmúlt években, világszerte rendeznek 
versenyeket, mely már Magyarországon is ki-
bontakozóban van. A Gamer Wingsszel kap-
csolatos első gondolatok Tellér Gina nevéhez 
fűződnek, aki mindig is szeretett játszani, kö-
vette az eseményeket az e-sportban és felfi-
gyelt a középiskolások érdeklődésére is. Eb-
ből kiindulva egy éve elkezdte összefogni ezt 
a közösséget. A tavalyi országos mozgalmon 
több mint 60 iskolából vettek részt érdeklő-
dők, ezt idén már bőven túllépték.
A rendezvény idén új színt és más nevet 
kapott, így már Gamer Wings Triatlon elne-
vezéssel fut. A játékok kiválasztásánál két 
szempontot vettek figyelembe: a népsze-
rűséget és hogy hogyan játszható csapat-
ban. Jelenleg a két leginkább csapatjátékot 
igénylő változat a CS:GO és a LoL lett, és 
ezek most a legnépszerűbb játékok is. Az 
500.000 Ft összdíjazású eseményen egyedi 
ajándékokat (kupákat, érméket, billentyűze-
tet, fejhallgatót, egeret) lehet nyerni, és az 
első helyezett bejut a nyári négynapos ren-
dezvényre is kvalifikáció nélkül. A fordulók 
meccseit Twitchen lehet élőben követni. A 
streamelt gameket már a meccsek másnap-
ján meg tudjátok tekinteni a YouTube-csator-
nájukon. Az oldalukon történő szavazással 
döntik el, melyik meccset közvetítsék.
A triatlon menete:
• Online csoportkörök: Mindkét játékban 4 

csoportra osztva játszanak a játékosok min-
denki ellen. A meccsek alatt pontokat kapnak 
a győzelemért, mely pontokkal a csoport első 
4 legjobb csapata továbbjut az egyenes ágú 
kiesési versenybe. A meccsek időpontjai 
(2019.02.18–2019.03.17): Hétfő, csütörtök 
és péntek 18:00–21:00 óra között, szomba-
ton és vasárnap 10:00–18:00 óra között.
• Online egyenes kieséses rendszer: Erre a 
szakaszra 16–16 csapat jut be. BO1-as rend-
szerben játsszák a meccseket. A meccsek 
időpontjai (2019.03.18–2019.03.24): Hét-
fő, csütörtök és péntek 18 és 21 óra között, 
szombat és vasárnap 10 és 18 óra között 
zajlanak majd.
• Bronzmeccs: A harmadik és negyedik he-
lyért a csapatok online küzdenek egymással 
BO5-ös rendszerben. A negyeddöntő idő-
pontja a csoportkörök után lesz meghirdetve.
• Döntők: Április 13-án kerül megrendezés-
re a bajnokság negyeddöntője és döntője. 
A negyeddöntő BO5-ös rendszerben online 
zajlik majd. A döntő offline helyszínen Ko-
máromban lesz megrendezve, ahol a 2–2 
döntős csapat mérkőzhet meg az első he-
lyért. Az offline helyszínen helyben nevezős 
versenyek és sok e-sporttal és informatikával 
kapcsolatos programok várják majd az ér-
deklődőket.
A rendezvény fő célja, hogy felhívják a fi-
gyelmet arra, hogy az e-sport nem arról szól, 
hogy otthon ülnek és gombokat nyomogat-
nak a játékosok, hanem csapatokat építenek, 
készségeket fejlesztenek, mint a beszéd-
technika és a koncentráció. Ennek érdeké-
ben e-sport kommentátor gyakornokokat is 
keresnek középiskolákból a bajnokságokra. 
Ez egy remek kezdeményezés lehet arra, 
hogy lépést tartsunk az egyre modernizálódó 
világgal.

Siroki Andrea
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Fotó: Kiss Viktor

a Pénzügyi és számviteli intézet 
Xiii. szakmai naPja

2019. február 27-én került megrendezésre a Gazdaságtudományi Kar Pénzügyi és Szám-
viteli szakmai napja a III. előadóban. Az esemény temérdek érdeklődőt vonzott mind a kar 
hallgatói, mind a pénzügyben jártas vendégek részéről. 

A rendezvényt Kovács Levente nyitotta meg, 
aki köszöntötte a résztvevőket és a szakmai 
napra érkezett előadókat. Ismertette a prog-
ramok várható sorrendjét, majd megköszönte 
a Fintelligence promóciós ajándékait, többek 
között laptopmatricákat és az aprócska esz-
közt, ami a laptopkamerák biztonságos lefe-
désére szolgál.
Az első előadó Gion Gábor pénzügyekért fe-
lelős államtitkár volt, aki a Pénzügyminiszté-
rium képviseletében érkezett egyetemünkre. 
Beszédében a befektetési alapok és azok ke-
zelőinek jelentőségéről érvelt: ezek az intéz-
mények sokkal hatékonyabbnak számítanak 
egy banknál, mert kisebb mértékű a szabá-
lyozás és a befektetési céloknak megfelelően 
direkt kapcsolatot tartanak az ügyfeleikkel.
Ezután Becsei Andrást, az OTP vezérigazga-
tóját és egyben alelnökét hallgathattuk meg, 
aki kifejtette, hogyan módosul a bankok és 
bankfiókok szerepe a digitalizáció hatásá-
ra: szélesedik a pénzintézeti szolgáltatások 
spektruma, egyre inkább fontos a mobilitás 
és az igazodás az ügyfelekhez, valamint erő-
södik a pénzügyi edukáció támogatása is. 
Ezután következett Siklós Jenő, a Gránit 
Bank Zrt. vezető munkatársának beszéde. 

A digitalizáció fogalmát pontosítva ismertet-
te, miért jelentkezik egyre nagyobb kereslet 
az online pénzügyi funkciók iránt. Ezeknek a 
funkcióknak a technológiai előrehaladásnak 
megfelelően fejlődniük kell, képesnek lenniük 
arra, hogy az emberek könnyedén végez-
hessék a legalapvetőbb tevékenységeket: a 
vásárlást, a fizetést, a szállások és utazások 
foglalását.
Selmeczki-Kovács Zsolt, a GIRO Zrt. vezér-
igazgatója a pénzforgalom történetét mutatta 
be a cserekereskedelemtől a modern klíring-
házak megjelenéséig. Ismertette a GIRO 
Instant szolgáltatást, aminek a használatba 
lépését az idei évre tervezik. Ezzel a funkció-
val 7/24 tudjuk majd ellátni tranzakcióinkat 10 
millió forintos értékhatárig, egy-egy folyamat 
mindössze 5 másodpercet vesz igénybe.
Következőként Eölyüs Endre, a Mastercard 
országigazgatója vette át a szót. Részletez-
te, mi is pontosan a pénzügyi szabályozás 
szerepe: a fogyasztóbiztonság fenntartása, 
egyenlő feltételek megteremtése és az inno-
váció serkentése. 
Az előadók sorát Szolnokiné Pap Judit, a 
Magyar Nemzeti Bankvezető kommunikációs 
szakértője zárta, aki a Pénziránytű Alapítvány 
létrejöttének okát és szolgáltatásait ismer-
tette. Ennek az alapítványnak a megfelelő 
pénzügyi nevelés a célja, melynek hatékony-
ságát különböző kutatások már bizonyították. 
Kiemelkedő jelentőséget tulajdonított ezen 
ismeretek közvetítésének a fiatalok felé. 
A beszéd végén Kovács Levente átadta 
egyetemünk egyik kiemelkedő oktatójának, 
Pál Tibor intézetigazgatónak a Pénzügyi kul-
túra nagykövete díjat.

Oláh Zsófia
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Fotók: Kiss Viktor

37. ásványfesztivál 
Idén harminchetedik alkalommal került megrendezésre a Miskolci Egyetemen a legjelentő-
sebb ásványfesztivál. Az esemény március második hétvégéjén volt látogatható az egye-
temi főépületben és az ehhez tartozó hosszú folyosón. 

Az ásványfesztiválon a látogatók nem-
csak különleges ásványokat tekinthettek 
meg, de meg is vásárolhatták azokat. Az 
esemény szervezői érdekes programok-
kal várták mindkét napon az érdeklődőket, 
mint például előadásokat hallgathattak 
meg az év ásványáról és ősmaradvá-
nyáról. Ezek között mindig vannak rep-
rezentatív, tematikus kiállítások, illetve 
tudományos és népszerűsítő előadások, 
esetenként előadóülések.
Az ásványfesztivál első napján Dr. Torma 
András egyetemi tanár, a Miskolci Egye-
tem rektora tartott beszédet és nyitotta 
meg az eseményt.

A 2019-es év nyertesei
Az év ásványa a galenit lett, amelyből gazda-
ságosan fémet lehet kinyerni. Magyarorszá-
gon a Mátrában és a Velencei-hegységben 
bányásszák. Érdemes megemlíteni, hogy 
sokszor jelentős ezüsttartalma miatt is nagy 
az értéke.
Az év ősmaradványa a Komlosaurus lett, 
egy olyan dinoszaurus, amelynek mindössze 
a lábnyomát ismerjük. Csontjai a mai napig 
nem kerültek elő.
Az ásványfesztivál nemcsak a gyűjtőknek 
vagy az ásványokat tanulmányozóknak volt 

érdekes, de rengeteg fiatalt is vonzott, és 
legtöbbjük nemcsak az érdekes előadáso-
kat nézte és tanult például  a mecseki dino-
szauruszról,  de vásárolhatott is a rengeteg 
kiáltott kristály közül. Az egyik legjobb dolog 
közé vehető az is, hogy nemcsak a profiktól 
tudhattak meg tényeket az érdeklődők, de 
maguktól az eladóktól is kérdezhettek, akik 
előszeretettel segítettek mindenkinek. Sőt, 
akadt olyan is, aki hosszas beszélgetésbe 
elegyedett a kristályokról az eladóval. Sok 
fiatal kosarában lehetett látni rózsakvarc ás-
ványt, ami a szeretet bármely területén (le-
gyen az szerelem, baráti, családi, önmagunk 
szeretése) segít, illetve sokan vásároltak 
olyan kristályokat, amik védelmet nyújtanak, 
mint például az obszidián.  A fekete ásvány 
ismert lehet még sárkányüvegként is, amit a 
Trónok Harca sorozatban használnak a Má-
sok megölésére.
A kétnapos ásványfesztivál remek kikapcso-
lódást nyújtott. Az eseményen több száz kiál-
lító vett részt, ami több ezer vendéget vonzott 
az egyetemi hallgatók köreiből és a városi la-
kosságból, sőt Miskolcot környező városok-
ból is érkeztek érdeklődők.

Berényi Barbi
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Abban mindenki egyetért, hogy a kör-
nyezetvédelmi problémák egyre égetőbb 
gondok napjainkban, amelyre megoldást 
kell találni. Franciaország kísérletet tett 
arra, hogy a problémát úgy oldja meg, 
hogy környezetvédelmi különadót vet ki 
a gázolajra és a benzinre. Erre a felve-
tésre azonban lázadás tört ki, és végül 
nem valósult meg. Washington állam-
ban szénadót akartak bevezetni olyan 
módon, hogy ellentételezésként más 
adónemek terheit csökkentették volna. 
A javaslat népszavazáson elbukott, és 
a későbbi módosított javaslatot – mely 
szerint a szénadóból befolyt összegből 
átképzést és korai nyugdíjat biztosítottak vol-
na – szintén elutasították.

A kanadai terv úgy módosítja ezt a felvetést, 
hogy a szénadóból származó bevételek 90 
százalékát „klímaakció támogatásaként” visz-
szafizetnék a kanadai adózóknak.
Míg az államok adók bevezetésével kívánják 
elérni a környezetkárosítás csökkenését, ad-
dig a fiatalok egészen más utakat keresnek. 
Az amerikaiak 35 milliárd műanyagpalackot 
dobnak el évente, melynek lebomlási ideje 
450 év. Ari Jónsson egy termékdizájn szakos 
hallgató az Izlandi Művészeti Egyetemen. 
Jónsson egy olyan ötlettel állt elő, amely 
nem a szemételdobást korlátozza, hanem az 
anyag lebomlását gyorsítaná. Az elgondolás 
szerint biológia úton lebomló vizesüvegeket 
készít vörös alga porból. A találmány már 
bemutatásra került Reykjavikban egy dizájn 
fesztiválon.
Ez az anyag a következő módon alakítható 
palack formájúvá: víz hozzáadásával for-
mázzák, hevítik, majd a keletkezett zselét 
egy palackformába helyezik. A forma ezután 
fagyasztóban nyeri el az állagát. Egészen 

addig, amíg a palack vizet tartalmaz, meg-
tartja a formáját, viszont ahogy ürül, elkezd 
lebomlani. Az ötletet az teszi teljesen hulla-
dékmentessé, hogy az anyagot, amelyből 
készül, akár meg is lehet enni. 

Elif Bilgin egy 16 éves isztambuli lány, aki ki-
dolgozott egy eljárást, amellyel banánhéjból 
állítható elő bioműanyag. Találmányáért el-
nyerte a Science in Action díjat. Boyan Slat, a 
TU Delft egyik hallgatója önjáró szemétgyűjtő 
hajót tervezett, mely megoldási alternatívát 
kínál az eldobott műanyagok begyűjtésére.
Ebből a pár példából jól látszik, hogy egé-
szen más irányból közelítenek a fiatalok a 
környezetvédelemhez, mint mások, és olyan 
alternatívákat keresnek, amelyek nem terhe-
lik adóval a lakosságot.

A környezettudatosság nem teher, hanem 
egy lehetőség, hogy jobbá tegyük a helyet, 
ahol élünk és ez mindenki felelősségévé vált. 
Biztos vagyok benne, hogy a közeljövőben 
még több fantasztikus környezetbarát talál-
mányt és módszert fogunk majd látni a fia-
taloktól.

Siroki Andrea

Fotó: internet

fiatalok környezetvédelmi lázadása
Habár a környezetvédelem nem újkeletű téma, annak megoldása mégis egyre sürgetőbb. 
Mindannyiunk érdeke, hogy fenntartsuk és javítsuk környezetünket, de igen eltérő meg-
oldások születnek erre a problémára.
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egyetemi öntevékeny csoPortok
Az egyetemünkön rengeteg olyan öntevékeny csoport van, amiről sokan nem is tudnak. 
A megismerésük érdekében állítottam össze egy listát, amiben rövid ismertetőt találhattok 
minden csoportról.
Anczug Tanszék Baráti Társaság: 2002 már-
ciusában alakította meg a társaságot 14 gé-
pészhallgató. Céljuk a régen viselt egyenruhák 
felkutatása és megismertetése.
Anyagmozgatási és Logisztikai Szaktanács: 
A logisztikai szaktanács 1996-ban alakult. Cél-
juk  a logisztikus hallgatók egybetartása, kö-
zösségi programok és tanulmányi kirándulások 
szervezése. 
Borsodi Homályos Baráti Társaság: 1999-
ben alakult a Liget nevezetű vendéglátóipari 
egységben. A társaság tagjai fontosnak tartják 
a Selmeci Hagyományok ápolását.
Bursch Brigád Baráti Társaság: 2001 no-
vemberében alakultak meg a Liget nevezetű 
vendéglátóipari egységben. A baráti társaság 
célja a Selmeci Hagyományok nyomán a tudat-
lan baleksereg oktatása. 
Cantusok Köre: 2007-ben alakult meg. A kör 
célja megismertetni a baleksággal a Selmecbá-
nyán kialakult, napjainkig bővülő nótakincset, 
azaz a Bursch nótákat és azok történetét. 
Citromfa Politikai Műhely: 1998-tól folyamato-
san működő műhely, amely a Politikatudományi 
Intézet támogatásával, de attól függetlenül dol-
gozik. 
Dudujka-völgyi Rókák Baráti Társaság: 1995 
márciusában alakultak meg. A Selmeci Hagyo-
mányok megőrzése és továbbadás a fő céljuk.
Egészségügyi Hagyományőrző Társaság: 
2011-ben alakult a Dudujka-völgyben. Céljuk az 
egészségügyi karos hagyományőrzők összeko-
vácsolása. 
Egyetemi történész koalíció: A szervezet a 
bölcsész karon alakult 2017-ben.
Fafaragó Öntevékeny diákkör: Már 7 éve heti 
rendszerességgel működik a diákkör. Céljuk a 
népi díszítőművészeten belül a  faragás megis-
merése és művelése.  
Hantos Elemér Szakkollégium: Célja, hogy a 
gazdász kar képzései által érintett tudományok 
iránt érdeklődő tehetséges diákok számára ma-
gas szintű képzést nyújtson.

HÖOK Tehetségmentor program: A mentor-
program során felsőbb éves hallgatók segítik a 
tudományos életbe való belépést. 
Informatikus Szaktanács: A gépész karon 
tanuló műszaki informatikai szakos hallgatók 
közösségi célokat segitő öntevékeny csoportja.
IFMMS: 1967-ben alakult Hollandiában. A föld-
tudományi és az anyagtudományi kar 2003-ban 
csatlakozott a szervezethez. 
Kohász Akademisták Köre: 2006-ban ala-
kították a fiatal kohómérnök hallgatók abból a 
célból, hogy a „kohó” és „kohász” megnevezé-
seket megőrizzék a jövő diákjainak.
Lajhár Tanszék Baráti Társaság: 1999-ben a 
balekok oktatására alapított tanszék. Céljuk a 
Selmecről való menekülés történetének és kö-
rülményeinek feldolgozása.
Leányvári Boszorkák Baráti Társasága: 
2011-ben alakult. A társaság különlegessége, 
hogy csak lányok alkotják. 
Liget Szépe Társaság: 2010-ben alakult meg 
a női hagyományőrzőkből álló társaság. Céljuk 
a hanyományőrző lányok támogatása. 
Miskolci Egyetemi Bibliakör: Olyan önte-
vékeny diákkör, ahol keresztyén fiatalok töltik 
együtt az idejüket, miközben a keresztyén érté-
kekről beszélgetnek.
Miskolci Fekete Farkasok Asztaltársaság: 
2004-ben alakult. Feladatuk közé tartozik, hogy 
balekcsőszöket neveljenek ki.
Műszaki Menedzser Szaktanács: 2004-ben 
alakultak meg. Célja, hogy a műszaki mene-
dzser hallgatókat szakmai és kulturális téren 
összefogja, fórumként segítse.
Vadlaw: A jogi kar hivatalos hallgatói lapja már 
18. éve tevékenykedik karunk közösségi életé-
nek szolgálatában.
Vegyipari Gépész Szaktanács: 1970-ben ala-
kult az akkori gépész kar első, diákok által életre 
keltett öntevékeny csoportjaként.
Villamosmérnöki Tanács: 2004-ben alakítot-
ták az akkor végzős villamosmérnök hallgatók  
információcsere céljából.

Berényi Barbi
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A téma: A szakdolgozat első lépése a téma 
kiválasztása. Sajnos sokan követik el azt 
a hibát, hogy gyorsan rámutatnak egyre, 
mondván, hogy az majd biztosan megfele-
lő lesz, aztán nem találnak hozzá elegendő 
információt. Fontos, hogy mielőtt leadod a 
témaválasztási lapot, ellenőrizd le, találsz-e 
hozzá szakirodalmat, vagy pedig a bázis 
szervezet, ahol a szakmai gyakorlatodat 
töltöd, kellően segít-e neked ebben. Sajnos 
attól, hogy egy cím nagyon jónak tűnik, még 
nincs rá garancia, hogy tényleg az. Könnyen 
beleválaszhatsz olyan témába, amely túl új, 
hogy elegendő háttéranyag legyen hozzá. 
Fontos, hogy mérlegeld a döntés előtt, mi az 
az ismeret, amiről önálló gondolatokat tudnál 
írni és képes lennél felette órákat eltölteni. Ha 
nem érdekel a téma, amit választasz, nem 
lesz könnyű megírnod a szakdolgozatodat.
A hipotézisek felállítása: A hipotézis egy 
olyan előzetes állítás, amelyre keresed a vá-
laszt a dolgozatodban. Egy olyan cél, amely-
re megoldást kell találnod a háttéranyagok 
összevetésével. Már az állításhoz is szüksé-
ged lesz némi jártasságra az adott témában, 
ezért célszerű előbb valamennyi anyagot 
összegyűjteni és csak utána megállapítani, 
merre is tartson a dolgozat.
Vázlat készítése: Sokan nem tudják, hogy 
hogyan kellene elkezdeni a szakdolgoza-
tot. A legcélszerűbb, ha készítesz egy jól 
átlátható vázlatot, amelyet megmutatsz a 

konzulensednek. A vázlat tartalmazza a be-
vezetést, a dolgozat célját, a témaválasztás 
személyes indoklását, a hipotéziseket, ku-
tatási módszereket, a várható tartalomjegy-
zéket és az irodalomjegyzéket. Ez nem egy 
kőbe vésett irat, később kibővítheted, átala-
kíthatod, csupán azt a célt szolgálja, hogy 
jobban átlásd, honnan hová szeretnél eljutni. 
A konzulens nem fog neked vázlatot készíte-
ni és elmondani, hogy milyen anyagokat ke-
ress: az általad készített munkát fogja véle-
ményezni. Az ő feladata az, hogy ellenőrizze, 
jó úton haladsz-e és végül eldöntse, a szak-
dolgozat beadható-e vagy sem.
A szakirodalom: Legelsőként látogass el a 
könyvtárba és nézd meg az elektronikus ka-
talógust. Keress kulcsszavakra és nézz meg 
minden olyan könyvet, amely kapcsolódhat a 
témádhoz. Amennyiben valamit nem találsz, 
kérj segítséget az ott dolgozó emberektől. A 
könyvek tartalomjegyzékét nem elég meg-
nézned, mivel nem tudhatod, melyik oldalon 
találsz olyan mondatot vagy ábrát, ami lé-
nyeges lesz a dolgozatodban. A következő 
teendő, hogy átnézd a folyóiratokat, melyek-
ben szintén sok fontos információt találhatsz. 
Nem megfelelő szakirodalom más szakdol-
gozata, tankönyvek, jegyzetek, mivel ezek 
sokszor elavultak és nem tartalmazzák a 
pontos forrást. A kutatás utolsó lépcsője az 
otthoni, internetes keresés, ments el minden 
olyan cikket, amely hasznos lehet számodra. 
Kiemelten figyelj oda a pontos linkre!
Összefoglalás: Az összefoglalás tartalmaz-
za a levont következtetéseket, a megoldási 
alternatívákat, javaslatokat és az elemző 
munka eredményét. Végül nézd át, hogy 
mindenhol helyesen hivatkoztál-e, rendben 
vannak-e a szószerkezetek, strukturálisan 
átláható-e a dolgozat. Ha mindent rendben 
találtál, már készen is vagy.

Siroki Andrea

szakdolgozat készítési tanácsok
A legtöbb egyetemistát félelem tölti el, amikor arra kell gondolnia, miről is fog szólni a 
szakdolgozata. Hogyan kezdj bele? Hol találsz szakirodalmat? Mi az a hipotézis? Az 
alábbi cikkben néhány tanácsot fogok bemutatni az elkezdéshez és megíráshoz.
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Fotók: Sivák Koppány

café godot – kávéra várva

Miskolc Széchenyi utcáján sétálgatva erre a 
tevékenységre tucatnyi hely áll készen, ezért 
én inkább lekanyarodtam róla és így lyukad-
tam ki a Művészetek Házával szemben ta-
lálható, Café Godot névre hallgató, fehérre 
mázolt aprócska kávézóra. Korábban nem 
éreztem rendkívüli hírverést a hely körül, 
véletlenül sikerült rátalálnom, utánanéztem 
a közösségi oldalakon, majd konstatáltam, 
hogy egyszer ki kell próbálnom. Ez volt a má-
sodik alkalom.
Amint beléptem, kiderült, hogy a hely befo-
gadóképessége korlátozott, egyszerre maxi-
mum 10 ember fér el viszonylag kényelme-
sen. Ezen a napon nem tolongtak odabent, 
így én dönthettem el, hogy a két háromfős 
fehér asztalkánál, vagy az ablak előtt talál-
ható párkányos résznél, esetleg az írógép 
közvetlen közelében foglalok helyet. Az egyik 
csinos kis fehér asztalkánál csücsültem le, 
majd felcsaptam a bohém itallapot, melyet 
gyerekrajzok tarkítottak.
Nem szeretem a kávékülönlegességeket, az 
én igényességem kimerül a presszó kávénál, 
hideg-meleg tejjel évszaknak megfelelően, 
vagy a cappuccino-nál. Utóbbit választva 

kértem, hogy bolondítsák meg egy kis man-
dulával. Mint általában, most is befürödtem 
vele, a szirupnak köszönhetően számomra 
túl édesnek minősült az ital. Tulajdonképp 
csak mandulapehelyre vágytam. Az általános 
kávéházi repertoár mellett az édesszájúak 
kedvükre való süteményeket is rendelhet-
nek, mint például répatortát, Rákóczi túróst, 
tiramisut. A citromos mascarponés répatortá-
jukról tudok nyilatkozni. Kóstolnád. Árakban 
nem múlja sem felül, sem alul kávét kínáló 
társait, így nem az fog távol tartani a helytől.
Számomra talán túl minimalista, kicsit hűvös, 
de a személyzet kedvessége megkérdője-
lezhetetlen. Összességében meleg szívvel 
ajánlom bárkinek, akit a leírás megfogott. 
Hiszen mindannyian várunk valamire, valaki 
Godot-ra, rád pedig a Godot.

Apagyi Beáta

Az emberi szervezet több mint 50%-át víz teszi ki, a többi kávé. Viccet félretéve, többsé-
günk nehezen tudja úgy elképzelni a napját, hogy feladatai elvégzését megelőzvén ne 
igya meg „életmentő” kávéját. Bevallom őszintén, hogy otthon többségben a piros-fehér 
pöttyös bögrém csábít e tettre, de rendkívül szeretem a kávézók miliőjében elkortyolgatni 
azt a bizonyos feketét.
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Immáron XV. alkalommal került megrendezésre az idei Közgazdász Bál a Gazdaságtu-
dományi Kar Hallgatói Önkormányzatának szervezésében február 15-én egyetemünk 
díszaulájában. 

közgazdász bál

Fotó: Lengyel Zsolt

Nagyon fontosak egy-egy kar életében azok 
az alkalmak, amikor generációk találkoz-
hatnak. Megismerhetik egymást, vagy épp 
elmélyíthetik ismeretségüket. Ezért nagyon 
fontos, hogy a GTK hallgatói, oktatói immáron 

másfél évtizede rendezik meg saját báljukat, 
ami idén is fergetegesen sikerült.
A rendezvényt dr. Szilágyi Roland dékánhe-
lyettes úr és Gyenge Norbert HÖK-elnök úr 
szavai indították útnak. Az első fellépők a 
Revital TSE táncosai voltak. Egy svédasz-
talos vacsora elfogyasztása után azonban 
már a könnyűzenéé volt a főszerep. Az 
alábbi fellépők színesítették a programot: 
PéGé, Krisz Rudi, UFO, valamint Csordás 
Tibi. A fellépők után pedig hajnalig tarott a 
mulatság. 

Az alábbi kép pedig úgy gondolom, többet 
mond minden szónál.
Csak így tovább gazdászok!

Konyári György
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SportoláSi lehetőSég az Uni-hotel

fitness Pláza fitneszterem és szoláriumban

Az Uni-Hotel földszintjén működő Fitness Plá-
za Fitneszterem és Szolárium várja a Miskol-
ci Egyetem polgárait. A folyamatos akciókkal 
kapcsolatosan a teremben lehet tájékozódni.
Amennyiben szeretne naprakész, friss hírek-
kel, információkkal találkozni, látogasson el a 

Fitness Pláza Miskolc Facebook-oldalunkra.
Nyitvatartás:
Hétfő–Péntek: 8–22 óráig
Szombat: 10–17 óráig
Vasárnap: 10–21 óráig
Várunk mindenkit szeretettel!
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tanítsunk magyarországért
 Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) és az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
(EMMI) 2019. február 11-én bemutatta a Tanítsunk Magyarországért (TM) egyetemi men-
torprogramját a Miskolci Egyetemen a Klebelsberg Központ (KK), valamint a Hallgatói 
Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK) közreműködésével. 

Fotó: Tanítsunk Magyarországért

Dr. Jakab Nóra oktatásfejlesztési és minőség-
biztosítási rektorhelyettes köszöntőjében ki-
emelte, hogy a tanulás és a tanítás folyamata 
kölcsönösen inspirálja egymást. Hangsúlyoz-
ta továbbá, az egyetem fontos feladatot lát 
a nehezebb körülmények között élő fiatalok 
felkarolásában és a térség közösségmegtar-
tó erejének fokozásában, a projektben részt 
vevő hallgatók ennek megfelelően egyete-
mük céljait is képviselni fogják az iskolákban. 
Dr. György László, az ITM gazdaságstraté-
giáért és szabályozásért felelős államtitkára 
elmondta, hogy a programot két felismerés 
alapozta meg. Az egyik, hogy a nemzetközi 
tapasztalatok alapján azoknak a diákoknak 
az eredményei, akiket kortárs mentorok segí-
tenek a tanulásban, 15–20 százalékkal is ja-
vulhatnak, amely olyan, mintha minden évben 
2–3 hónappal többet töltenének az iskolában. 
A másik felismerést az ország különböző ne-
hezebb helyzetben lévő – azaz a munka- és 
továbbtanulási lehetőségektől messzebb el-
helyezkedő – kistelepülésein tett látogatások 
alapozták meg, amelyek rámutattak, hogy a 
kisdiákok számára a legnagyobb kihívást a 

középiskolába történő belépés és 
eredményes helytállás jelenti. A 
Tanítsunk Magyarországért célja 
ezek alapján, hogy az általános 
iskola és a középiskola határán 
legyenek a kisdiákokkal olyan 
egyetemi mentorok, akik segítik 
őket az átmenetben. Egy mondat-
ban összefoglalva: segítsék őket 
abban, hogy kihozzák magukból a 
maximumot – legyen az szakma-
szerzés, érettségi, továbbtanulás, 
sport, művészetek és a végén el-
helyezkedés a munkaerőpiacon. 
Dr. Horváth Zita felsőoktatásért 

felelős helyettes államtitkár ismertette a prog-
ram részleteit, és elmondta, hogy a résztvevő 
egyetemisták a közreműködő általános isko-
lák egyikében három-négy fő 7–8. osztályos 
kisdiákkal kezdik meg a közös munkát. A he-
lyettes államtitkár asszony sok sikert kívánt a 
kurzust felvevő és szeptembertől a mentori 
tevékenységet megkezdő hallgatóknak, és 
felhívta a figyelmüket, hogy mindig tartsák 
a szemük előtt, hogy ezzel nagymértékben 
hozzájárulnak Magyarország és a magyar 
közösségek felemeléséhez. 
Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnö-
ke beszédében kiemelte, hogy iskolaigazga-
tóként közel tíz éven át vezetett középiskolai 
mentorprogramot, amelynek során személye-
sen tapasztalta, hogy a közös tanulás meg-
határozó élmény úgy a középiskolások, mint 
a kistelepülésen élő általános iskolások szá-
mára, és a kialakult kapcsolatok a program 
lezárását követően is tovább élnek. 
Végezetül Dr. György László gazdaságstra-
tégiáért és -szabályozásért felelős államtitkár 
és Dr. Jakab Nóra oktatásfejlesztési és mi-
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nőségbiztosítási rektorhelyettes két-
oldalú szándéknyilatkozat aláírásával 
erősítették meg az intézmények közti 
együttműködést. 
Tanítsunk Magyarországért kurzus 
a Miskolci Egyetemen 
A 2018/2019-es tanév második félévé-
ben a Miskolci Egyetemen is elindult 
a Tanítsunk Magyarországért kurzus, 
amelynek sikeres teljesítése előfelté-
tele a mentorálás megkezdésének. 
Az érdeklődés a hallgatók részéről 
felülmúlta a program szervezőinek 
várakozásait: a hallgatók számára eredetileg 
megnyitott 100 férőhely kevesebb mint egy 
nap alatt teljesen betelt, az ezt követő 20 fős 
létszámbővítés pedig szinte azonnal.
Miről is van szó?
A Tanítsunk Magyarországért kezdeménye-
zést az a felismerés alapozta meg, hogy jó ér-
zés továbbadni mindazt, amit tudunk, és látni, 
hogy ennek mások is hasznát veszik. Emellett 
fontosnak tartjuk a nehezebb helyzetben lévő 
fiatalok támogatását, hogy sikeresen tanulja-
nak tovább és helyezkedjenek el a munkaerő-
piacon, mivel a tanulás és a munka visznek 
előre. 
A TM 4 fő pilléren nyugszik: egyetemi men-
torprogram, középiskolás mentorprogram, 
HÖOK mentorprogram és vállalati mentor-
program. Bár ezek a mentorprogramok je-

lentik a Tanítsunk Magyarországért központi 
elemeit, a program további pilléreket is tar-
talmaz, amelyek bejelentését a közeljövőben 
tervezzük.
• Segítünk a felkészülésben is: a mentor-
programban való részvétel előfeltétele, hogy 
felvegyétek és sikeresen elvégezzétek a Ta-
nítsunk Magyarországért kurzust, amely a 
2018/2019-es 2. félévében indul el a válasz-
tott kistelepülésekhez közel eső egyeteme-
ken: a Pécsi Tudományegyetemen, a Miskolci 
Egyetemen, a Debreceni Egyetemen és a 
Nyíregyházi Egyetemen. Ezt követően 2019 
nyarán egyhetes tábor keretében már a leen-
dő mentoráltjaitokkal készülhettek a szeptem-
bertől induló közös munkára.
• Folyamatos támogatást: a mentorálási te-
vékenységek során a fenti egyetemek egyéni 
tanrendet biztosítanak számotokra, és mun-

kátokat egyetemi oktatóitok és a kisis-
kolában dolgozó mentorpedagógusok 
fogják folyamatosan segíteni.
Mit kell tenned, hogy mentor lehess? 
• Ha a fenti négy egyetem valamelyi-
kének hallgatója vagy, nem kell mást 
tenned, mint hogy 2019 januárjában 
felveszed a Tanítsunk Magyarországért 
kurzust az egyetemeden.
• Amennyiben nem a fenti négy egye-
tem valamelyikén tanulsz, de érdekel 
a program, ne csüggedj! Iratkozz fel a 
tmo.gov.hu honlapon, hogy közvetlenül 
értesülhess arról, hogy mikor és milyen 
formában tudsz részt venni a program-
ban.

Fotók: Tanítsunk MagyarországértMEGAZIN

2
019. M

Á
R
C
IU

S
V
II. ÉV

FO
LYA

M
 2. SZÁ

M

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA



- -
- -

- -
- -

- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

----------

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

--------

16 fókuszban

MEGAZIN

2
017. M

Á
R
C
IU

S
V. ÉV

FO
LYA

M
 2. SZÁ

M

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

Egyetemi mentorprogram: A programban 
résztvevő egyetemista hallgatók 7–8. osztá-
lyos kisdiákokat mentorálnak. Egy hallgató 
4–5 diákot vesz a szárnyai alá, és segít nekik 
abban, hogy sikerrel fejezzék be az általános 
iskolát, valamint tovább folytassák tanulmá-
nyaikat a középfokú oktatásban. A mentorok 
emellett megismertetik a diákokkal a telepü-
lésen túli világ izgalmait (pl. állatkert, mozi, 
múzeumok), amelyek motiválhatják őket a 
fejlődésben. Mentorként az egyetemisták 
havi 30.000 forintos ösztöndíjban és egyéb 
juttatásokban részesülnek.
Középiskolás mentorprogram: A program-
ban résztvevő középiskolások 3–5 napot egy 
kistelepülési általános iskolában töltenek. Itt 
órákat látogatnak, valamint tanórák után a di-
ákokkal közös eseményeken (sporttevékeny-
ség, tanulószoba, szakkör) vesznek részt. A 
középiskolások a programban való részvéte-
lükkel egy blokkban teljesíthetik az 50 órás 
kötelező közösségi szolgálatukat.
HÖOK mentorprogram: A HÖOK tíz éve 
működő mentorprogramja a Tanítsunk Ma-
gyarországért pillérévé vált. A program azo-

kat az elsőéves hallgatókat támogatja az 
egyetemi beilleszkedés során, akik szociális 
körülményeik miatt hátrányokkal érkeznek a 
felsőoktatásba.
Vállalati mentorprogram: A vállalatok kétfé-
le módon csatlakozhatnak a programhoz: le-
hetőséget teremtenek munkavállalóik számá-
ra, hogy kisdiákokat mentorálhassanak (pl. 
képzésekkel, plusz szabadnapokkal), vagy 
betekintést engednek számukra a vállalatnál 
zajló munkába, és segítenek a korai pályao-
rientációban.

„A gyerekekben és diákokban rengeteg érze-
lem és felelősségvállalás van, nagyon szíve-
sen csinálják ezt. A program önkéntes alapon 
indult, a második évre mindenki jelentkezett” 
– ismertette tapasztalatait Hajnal Gabriella, a 
Klebelsberg Központ elnöke, aki iskolaigaz-
gatóként közel tíz éven át vezetett középisko-
lai mentorprogramot, amikor a gyerekek ne-
hezebb helyzetben élő társaiknak segítettek. 
Most ezt a fajta segítségnyújtási lehetőséget 
szeretnénk az egyetemistákra is kiterjeszteni.

Rudolf Fruzsina Virág

Fotó: Dr. Jármai Károly MEGAZIN
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Ez egy offline innovációs készséget fejlesztő 
világjáték. Létre kell hozni, megadott pálya-
alapok mellett, a PONTIFEX II program fel-
használásával a megfelelő acél- és kábelele-
mekből álló hídszerkezetet, mely nem megy 
tönkre a járművek áthaladásakor és a legol-
csóbb kivitelű (a program költséget számol). 
A játék részletei és a demoprogram megte-
kinthetőek a http://www.bridgebuilder-game.
com/ és a http://www.alt.uni-miskolc.hu/hide-
pito/ címeken, illetve 2018. december 10-től a 
pálya és a shareware program hozzáférhető.
Február 21-én került sor a díjátadásra, ami 
egy notebook volt. A nyertes: Zsófi Csa-
ba János Bodrogolasziból. Volt pályázat 
határon túlról is, de a legolcsóbb hidat a 

nyertes produkálta. A verseny időt és el-
szántságot igényel, emiatt kissé csökkent 
az érdeklődés iránta, de remélhetőleg új 
médiafelületen megjelentve növelni tud-
juk a versenyben résztvevők számát. 
          Dr. Jármai Károly

hídépítő verSeny díjátadó
A Miskolci Egyetem Oktatásának Fejlesztéséért Alapítvány és az EFOP 3.4.4-16-2017-
0008 Tudás-Vár a Miskolci Egyetem! project támogatásával Tudományos Diákköri Ver-
senyt hirdettünk meg immár 2005 óta 15-dik alkalommal a magyarországi és határon túli 
(magyar) középiskolák tanulóinak.
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mit adhat a tánc öröme?

A Farsangi Salsa & Sensual Party nem csu-
pán a táncolni tudókat várta szeretettel, ha-
nem minden érdeklődőt, aki kiszerette volna 
kipróbálni magát a latin táncok világában 
egy fergeteges farsangi buli keretein belül.
A résztvevők kipróbálhatták magukat Ba-
chata, Kizomba Workshopokon, este 9-től 
pedig megtelt a táncparkett a Salsa, Regga-
eton, Son számára is.

Néhány tudnivaló a táncokról:
Salsa: A salsa szó szótári meghatározásban 
pikáns, csípős-fűszeres szószt jelent. Emel-
lett egy egyszerű fogalom a különböző afro 
és latin ritmusok egybeolvadásának érzé-
keltetésére, amelyet az 1960-as évek végén 
találtak ki a latin zene jobb eladhatóságának 
érdekében. A zenei örökség forrása Kuba, de 
a nagyvilágban való elterjesztésének érdeme 
a new yorki Puerto Ricó-iak, akik mindmáig 
egy népszerű és globális tradícióként őrzik és 
művelik a salsát.
Bachata: A bachata alapmozdulata (ellen-
tétben a salsa alaplépésével) nem halad 
semerre, hanem helyben, enyhe terpeszben 
történő lépésekből áll. Három súlylépés után 
egy jellegzetes csípőmozdulattal kiemelt 
súlytalan talajérintéssel egy helyben marad-
va töltjük ki a 8/4-es zene 1-2-3-4 ütemeit.
Kizomba: Ez a tánc fényt és napsütést visz 
a szürke hétköznapokba, ezért kiváló lazí-
tás munka utánra. Az benne a klassz, hogy 

sokkal fesztelenebb, mint a tangó, de benső-
ségesebb, lassabb és érzékibb, mint a salsa. 
Bárki táncolhatja a kizombát, aki szereti a rit-
must, korra, nemre, testsúlyra, magasságra 
való tekintet nélkül. Csak akarni kell, a többi 
már jön magától.

„A Dolce Dance tánciskola minden évben 
megrendezi farsangi táncos estjét, mellyel 
célja, hogy kulturált szórakozási lehetőséget 
biztosítson a táncosai számára és minda-
zok számára, akik hiányolják az ilyen jellegű 
programokat. Megfelelő helyszínt találni egy 
ilyen programhoz sok kihívást tud jelenteni, 
azonban 2018 őszén sikerült a Rockwell ve-
zetőjével megegyezni, melynek a táncosaink 
és mi is nagyon örülünk. A programok táncok-
tatásokkal szoktak kezdődni, melyet követő-
en hajnali 2-ig bulizunk (salsa, bachata és 
kizomba zenékre). Az este az önfeledt szó-
rakozásról szól, ahol időközönként vezetett 
programok vannak: animációk, körtáncok. 
Szeretjük, hogy egy nyitott és barátságos 
közeg tudott kialakulni, így mindenki táncol 
mindenkivel.  Szeretettel látunk minden ér-
deklődőt, aki szeretne belekóstolni ebbe az 
igazán különleges világba, ugyanis ez min-
denkinek jár.”

– Tóth Enikő táncoktató ajánlásával

Rudolf Fruzsina Virág

A Dolce Dance Tánciskola szervezésében február 16-án a Rockwell Klub teljesen új han-
gulattal töltötte meg a táncteret.

Fotók: Dolce Dance Tánciskola
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A nagy sikerű I. Wine Tasting után idén ismét az 
Egészségügyi Kar neves tanára, Demeter End-
re, a Demetervin Pincészet borásza és egy új 
vendégünk, Vesztergombi Csaba, a szekszárdi 
Vesztergombi Pincészet borásza kalauzolt el 
minket a borok világában.

Ahhoz, hogy jobban belelássunk a borászat rej-
telmeibe, Demeter Endrével beszélgettünk.

Hogyan vált a bor szerelmesévé? Mikor vá-
gott bele a borászat világába?
D. E.: Mióta az eszemet tudom, de nem a nagy-
apám bora miatt lettem borász. Nekem ez egy 
felnőtt döntés volt. Édesapám hobbija úgy lett 
az én szakmám, hogy gimnázium alatt a nyá-
ron, ahogy lehetőségem adódott, egyre többet 
voltam a szőlőben és így egyre jobban érdekelni 
kezdett a többi része a tevékenységnek.
Első szakmámként jogász voltam, majd újság-
író, később emellett végeztem el az agrár fel-
sőoktatás csínját-bínját, a szőlész-borász szak-
mérnökit.
Jelenlegi a Mikoviny Sámuel Földtudományi 
Doktori Iskolaásványtani képzés egyaránt hoz-
zájárul a szőlő megismeréséhez. Így önálló 
döntésemből lettem szőlész. Ahogy a pincészet 
épült, úgy lett a hobbiból mellékállásból, alapte-
vékenység.

Mennyi időt ölelt fel a kezdetektől máig ki-
épült borászata?
D. E.: 21 éve foglalkozom ezzel.

Mi jelentette ebben a szakmában a mérföld-
követ? Mit tekint sikernek?
D. E.: Én nem tartom annyira sikeresnek a dol-
got, de egy ismert márkát, egy egyre jobban mű-
ködő tokaji borvidéken fenntartani az objektíve 
sikernek mondható. Kicsi szőlőterületből 800 
palackkal léptünk piacra, mennyiségben gyor-
san elértük a 15.000 palackot. Minőséget pedig 
örök kutatással, fejlesztéssel igyekszünk emel-
ni. Nem hiszem, hogy a nagy és jó teljesítmény 
akkor igaz, ha sikerélménnyel párosul, mert aki 
sikeresnek érzi magát, az megnyugszik és nem 
ér el csúcsteljesítményt. Valószínűleg akkor kell 
utoljára borászattal foglalkoznom, ha azt gondo-
lom, az én borom a legjobb a világon. Ezt nem 
gondolom.

Mi a bor készítésének menete? Mitől függ az 
ízvilága?
D. E.: A menete az ültetvény létesítésénél dől el. 
A fekvés, talaj, klíma és a fajták megválasztása, 
térállás kialakítása predesztinál.
A szőlő az a gyümölcs, ami a legpontosabban 
kifejezi a származási helyét. A belőle erjesztett 
bor egy egészen pontos lenyomata annak a te-
rületnek, ahonnan származik. Egy adott évjára-
tú bor a metszéskor dől el. Innentől kezdve az 
igényes szőlészeti munka, utána a tiszta és be-
csületes borkészítés, valamint a szakma isme-
rete szükséges, de nem elégséges feltétel. Én 
a korrektséget tartom legfontosabb feladatnak. 
Hiszen az igyekezet mindannyiunk kötelessége, 
bármely szakmáról is legyen szó.

Mi jelentette önnek legnagyobb mérföldkö-
vet, elismerést eddigi munkája során?
D. E.: Egy kis családi borászatot működtetek.
Több elvi okom van arra, hogy sosem verseny-

egészségügyi(s) Wine tasting
2019. február 13-án a Miskolci Egyetem Egészségügyi Karának Hall-
gatói Önkormányzata második alkalommal rendezte meg az Egészség-
ügyi(s) Wine Tasting nevő rendezvényt könyvtárunk Disputa termében. 

Fotó: Marosi Enikő
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zek. Az életem egy hosszú szakaszában sokat 
bíráltam nemzetközi borversenyeken. Ezután 
nem tartom jónak, ha másik versenyen vagy bi-
zottság előtt az én borom is megjelenik. Ezt az 
imént említett korrektség szempontjából tartom 
helyénvalónak.
Valamint én a bort sokkal jobban tisztelem és 
becsülöm annál, mintsem azt gondoljam, bizott-
sági tagok értékítélete fontos lenne. Valamint 
a fogyasztóimat, diákjaimat is sokkal jobban 
tisztelem annál, mintsem megmondjam nekik, 
mit kell gondolniuk, mi a véleményük, mi a jó, 
rossz. Nekem egy feladatom van tanárként és 
borászként is: elegendő információt adni ahhoz, 
hogy önálló döntést tudjanak hozni az embe-
rek. Szakmailag egy komoly eredményem volt: 
2011-ben én lettem az év fiatal borásza.
Legnagyobb eredményem, hogy otthon, Mádon 
büszkék arra, ha olvasnak rólam egy cikket, sa-
ját sikerükként élik meg.  Az, hogy egy egész 
közösségért tenni tudok és hasznos tagja 
tudok lenni, a legnagyobb elismerés szá-
momra.

Mitől jó bor a jó bor? Önnek melyik a 
kedvence?
D. E.: A jó bor definíciója számomra az, 
hogy örömet okozott annak, aki fogyasztja. 
Foglalkoztat minden vulkáni talajról szár-
mazó fehérbor, hiszen az egyedi talajt 
fehér borokkal lehet kifejezni.
Én csak furmintot telepítettem, a világ 
öt legfontosabb fajtája közé tartozónak 
csiszolása az unokáim életét is ki fogja 
tölteni. Emellett a rajnai rizlinget tisztelem, 

komoly fajtának tartom. Az ősi magyar faj-
tákat egyaránt nagy tisztelet övezi. A ha-
gyományokból a lehető legtöbbet fent kell 
tartani, ezért nemzetközi összehasonlítás-
ban 40% nálam a teljesen kézi művelésű 
szőlőterületek aránya. A boraink 80%-a az 
hagyományos kézi présekkel préselődik. 
Minden szőlőterületen regisztrált biomű-
velés folyik, mint ökológiai gazdálkodás, 
a világörökség részeként. A Demetervin 
Pincészet sosem lesz teljesen gépesített.

Mi a különbség a fémcsavaros és a 
parafadugós tárolás között? Melyik 
 előnyösebb?
D. E.: A csavarzár egy hibátlan mérnöki 

bravúr. Amit lehet, én már csavarzárral zárok. 
Fiatalok számára is praktikus. Érlelésben is 
jobb.  Szinte csak előnye van. Parafának az 
egyetlen előnye a bor etikett részét képző játék. 
Szakmailag azonban már nincs jelentősége, 
viszont a Tokaji borvidék iránti végtelen tiszte-
letem jeléül használok parafát.
Zárásként pedig annyit szeretnék megjegyezni, 
hogy végtelenül büszke és boldog vagyok, hogy 
része lehetek annak, hogy van önszerveződés. 
A könyvtár megtelt, egy rohamosan fejlődő 
borklub, élet alakult itt ki, fantasztikus eredmé-
nyekkel, hibátlan szervezéssel. Nagyon büszke 
vagyok rá, hogy a tanáruk lehetek. Ez szervezé-
sileg is és diákéletileg is csúcsteljesítmény.
Ez az igazi Universitas.

Rudolf Fruzsina Virág

Fotók: Marosi Enikő
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A következőkben az utóbbi hatásról, azaz a 
negyedik ipari forradalomról, vagy röviden Ipar 
4.0-ról fogok beszámolni. Mit jelent ez a jelen-
ség, mikor alakult ki, hogyan áll napjainkban, és 
vajon mit ígér a jövőre nézve?

Történelmi áttekintés
Az ipari forradalom egy olyan változás, amely-
nek társadalmi, gazdasági és technológiai hatá-
sai is meghatározóak. Biztosan mindenki hallott 
már a gőzgép történetéről, az 1700-as évek vé-
gén kialakuló, először Nagy-Britanniában, majd 
Európában és Amerikában hódító első ipari for-
radalomról. A fejlődés nem állt meg, a 19. szá-
zadban elérte az egész világot, újabb forradalmi 
változásokat hozva. Ezt nevezik a második ipari 
forradalomnak. A harmadik ipari forradalmat 
digitális forradalomnak is nevezhetjük, amely 

a 20. század második felében kezdett 
kibontakozni. Alapját a számítógépek, 
illetve azok egyenletesen növekvő tel-
jesítménye adta, amely végül lehetővé 
tette a számítógépes technológia szé-
les körű elterjedését az egész világban.

A negyedik ipari forradalom
El is értünk a jelenhez. A negyedik ipari 
forradalom az információs technológia 
és az automatizálás egyre szorosabb 
összefonódását jelenti, ami a gyártá-
si módszerek alapvető megváltozását 
eredményezi. A robotikában vagy a 
nanotechnológiában például rendkívül 
gyors fejlődést idéz elő. Ez annyit jelent, 
hogy a termelési feladatokat a jövőben 

egyre inkább gépek fogják végezni. Ahhoz 
azonban, hogy egy teljes termelési folyamatot 
csak gépek, illetve robotok végezzenek el, szük-
ség van az emberi közreműködés nélküli kom-
munikációra. Ennek megvalósulása érdekében 
minden folyamatot hálózatba kell kötni, hogy az 
információ szabadon áramolhasson és elérhes-
sen mindenhova.
Itt jön képbe egy fontos fogalom, a mesterséges 
intelligencia (Artifical Intelligence). Az AI a gépek 
logikus gondolkodásra és tanulásra való képes-
ségét jelenti. A mesterséges intelligencia segít-
ségével jöhetnek létre olyan robotok és gépek, 
amelyek egy feladatot önállóan el tudnak végez-
ni, még akkor is, ha hasonló problémával még 
nem találkoztak. A másik szükséges fogalom a 
bigdata, vagyis egy olyan óriási méretű adathal-
maz, amelyre a mesterséges intelligencia tá-

iPar 4.0
Senkinek sem kell bemutatnom az egyre gyorsuló technológiai fejlődést és 
a digitalizációt. Egyre többet tudó okoseszközök, új technológiák jellemzik 
napjainkat. Teljesen természetes, hogy a nap 24 órájában elérhetünk bár-
milyen információt, illetve bárkivel chatelhetünk, még akkor is, ha több ezer 
kilométer választ el tőle minket. A fejlődés kihat a hétköznapokra, a fiatalokra 
ugyanúgy, mint az idősebbekre, az oktatásra, a szórakoztató iparra. Nem 
utolsósorban pedig a vállalatokra, cégekre is elég nagy hatást gyakorol. 

Fotó: internet
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maszkodhat. Mivel rendkívül nagy mennyiségű 
adatról van szó, ezért fontos a biztonságos táro-
lás és a könnyű elérhetőség. Ezért ezeket nem 
helyi adathordozókon, hanem az úgynevezett 
felhőben tárolják. A felhőalapú szolgáltatások 
tárolóképessége nagy, és tetszőleges eszköz-
ről elérhetőek. Talán ez utóbbi fogalom sokak-
nak ismerős, hiszen a felhőalapú rendszerek az 
utóbbi években egyre népszerűbb lettek, mára 
szinte a mindennapjaink része.

Az Ipar 4.0 hatásai
Az Ipar 4.0 számos előnyt hozhat 
a vállalatok életében, azonban 
elsőre sok kihívást és nehézsé-
get is jelent. Egyrészről kihívás 
mindenkinek, hiszen még egy 
új, szinte felfedezetlen terület. 
Másrészről rendkívül magasak a 
beruházási költségek. Elképze-
lések, tervek ugyan vannak az 
új technológiák alkalmazásához, 
azonban tapasztalatok még nin-
csenek. A vállalatok pedig nehe-
zebben vágnak bele úgy egy költ-
séges változásba, ha nem tudják, 
milyen eredményt kapnak majd a 
jövőben. 

Nem utolsósorban pedig a vál-
lalatoknál dolgozó munkatársak 
véleményét, kompetenciáit és ag-
godalmait is figyelembe kell ven-
ni. Egyértelmű, hogy az Ipar 4.0 
bevezetésével a munkatársakkal 
szembeni minőségi elvárások nőni 
fognak. Megváltozik a munkakör-
nyezet, emellett pedig a munkaköri 
feladatok is.
Csak gondoljunk bele! Mi támo-
gatnánk egy olyan rendszert, ahol 
majd mindent robotok fognak vé-
gezni, talán még a mi munkánkat 
is? Nem túl biztató. Nagyon fontos 
ezért, hogy a vállalatok lelkesítsék 
és motiválják a munkatársakat. 
Hiszen az esztétikai érzékkel, kre-
ativitással és mélyebb logikával 
kapcsolatos feladatokat semmiféle 
gép nem tudja elvégezni helyet-

tünk. Emellett pedig az Ipar 4.0-nak köszönhető 
nyereség akár más területek fejlesztésére, bő-
vítésére is befektethető.

Összefoglalva, rendívül izgalmas témákat tar-
togat számunkra a negyedik ipari forradalom. 
Igaz, hogy még új terület, de úgy gondolom, 
óriási lehetőség például a fiatalok, azaz a mi 
jövőnkre nézve. Ne féljünk tőle, inkább éljünk 
vele!

Krajnik Dorka

Fotók: internet 
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22 One step 

an erasmus eXPerience, Part 3

        In the previous parts of this series, I shared my experiences spent in Poland last semester. In this last 
article, I'll be discussing how the previous few months affected my studies overall and what I've learned 
from it all.

22 Connection
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Right off the bat, I'd like to be very honest: finally 
coming home after spending 4 months abroad is 
an incredibly good feeling. It's not just me, how-
ever: almost all of my friends very happy that 
they would be home in just a week's time. Such 
a long time without your best friends and family 
will be a problem for everyone. I do believe eve-
ryone can find something that's worth the com-
mitment with Erasmus, but an extrovert person 
will find it much more interesting in general. You 
need to have the energy, will and friends to go 
partying, visit other cities and so on, since none 
of these activities are feasible alone for most of 
us. On the other hand, you can really focus on 
education as an introvert. That doesn't mean 
that these people don't have friends, it's simply 
that they are able to focus their efforts on clas-
ses while still seeing the world from a different 
point of view and meeting fresh perspectives.

There's also a huge difference between us and 
larger nations: I met 50 Spanish and Turkish 
students before meeting a single Hungarian 
one. The language barrier isn't really a problem, 

everyone understands each other; the cultu-
re barrier, however, will affect even the most 
open-minded of us. It's apparent with every 
nation, every person, although you can find 
patterns based on origin and personality. 
Overall, I think there are only a few permu-
tations of approaching an Erasmus semester. 
One might spend the time with their national 
group or with an intercultural group, and they 
might either spend a lot of time partying and 
travelling or have less frequent and smaller, 
family-like events together in the dorm or so-
metimes in the city. 

As fun as it is to philosophise, the administra-
tive work never stops. You spent the last few 

days worrying about getting every single docu-
ment from everyone in existence before your 
train or flight finally leaves and you're visiting the 
Erasmus office in your university before you’re 
properly packed out. Again, it might sound ab-
solutely frightening, but it really isn't. With the 
Erasmus staff in Miskolc always being happy 
to help, as stupid as your questions might be – 
trust me, I know –, there's no real possibility to 
mess anything up. The process is so oiled and 
organised that it sorts itself out without much 
to do apart from being present once or twice. 
Hand in the documents, sort out the grades and 
you're done, all you need to do is wait for the 
rest of your scholarship money to hit your bank 
account. 

Grades, you might ask. What about the grades? 
Well, your transcript of records is one of the 
documents you hand in once you’re done with 
your studies abroad and the responsible people 
will sort out which classes would be acknow-
ledged back home. It’s not exactly conventional: 
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Fotók: Demeter Péter

it might very well not be anything like what 
you’ve prepared in your Learning Agreement. 
Sometimes you get lucky, sometimes you 
don’t. You might be surprised that one of your 
classes were acknowledged seemingly out of 
nowhere while another one that you needed 
didn’t. Once again, you can easily rectify such 
situations. Although it’s indeed more admi-
nistrative work, you have just about 2 months, 
plenty enough time to do it. In 
my case, I’ve known for a few 
months already that due to not 
being able to pick up some 
classes abroad that I was 
planning to do, I’d unfortuna-
tely have to extend my studies 
by half a year. This also hap-
pens to everyone and it’s not 
an uncommon occurrence: it’s 
the most stressful time of your 
Erasmus semester. For this 
very reason, I’d recommend 
that if you’re planning on 
going abroad with a scholar-
ship - which you should – you 
should not plan to do it in your 

last year, and preferably in the first semester 
as well to make sure that you do not have to 
extend your studies.

And with that, you're done. Or are you? As a 
member of the Erasmus community, you're 
still able to 'preach' and spread the word 
about this wonderful opportunity. You will be 
asked over and over again about your expe-
riences and thoughts on Erasmus. You’ll be 
asked to give presentations, to take part in 
community events and so on. You don’t have 
to to it of course, but there’s real value and 
self-fulfilment in helping and encouraging ot-
hers to make that giant, seemingly impossib-
le step that all of us struggled with before we 
did the same. On top of that, we can teach 
people our ways to make everything easi-
er and share the smallest things that we’ve 
learned. I do know that every single person 

I’ve emailed or asked before going abroad 
gave me a proper, detailed response and 
were all eye-opening and fun to have a coffee 
or some tea with. That’s what’s incredible to 
me and that sense of belonging, that sense of 
community will never cease to exist as long as 
the Erasmus project does.

Demeter Péter
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kolis vagyok, ments ki innen!
Bizonyára a hallgatóság nagy része ismerős a kollégiumi épületekben – ki azért, mert 
bentlakó, ki csupán a gyakori invitációk végett. A kollégium az a hely, ahol a legnagyobb 
bulikat rendezik, ahol a legerősebb barátságok szövődhetnek, valamint ahol megtanuljuk, 
milyen önmagunkra utalva tölteni a mindennapokat.

Kollégiumi szállást igényelhetnek minda-
zok, akiknek az életét komplikáltabbá tenné 
a folyamatos ingázás vagy nehézkes lenne 
számára az otthoni tanulás. Ha sikerrel járt 
az igénylés, lehet örvendezni, továbbá szem-
besülni a nem feltétlenül várt „problémákkal”. 
Az egyedüllét fogalma a koliban olyan, mint 
a Loch Ness-i szörny: sokan hisznek benne, 
de igen ritka a személyesen tapasztalás (kis 
túlzással persze). Meg kell próbálni hozzá-
szokni, hogy a szálláshelyen állandóan zajlik 
valami: nagy esély van arra, hogy még hajnal 
háromkor is észlelhess életjeleket nemcsak 
egy-egy buliból, hanem a konyhából vagy a 
folyosóról is. Cikkemben szeretnék néhány 
tippet adni a kollégista sorstársaknak, amivel 
talán könnyebbé tehető ez az életmód.

• Spórolás
Valószínűleg mindenkinek ismerősek a köl-
tekezéssel járó problémák, főleg étkezés 
szempontjából: mert hiába próbálsz meg ott-
honról ellátmányt hozni, nagy eséllyel nem ki-
módolható, hogy a hét végéig kitartson. Sze-
rencsére a Lidl nincs messze, és bizonyos 
szempontokat követve akár már kb. 1500 
Ft-ból is biztosíthatod magadnak a heti étel-
adagot. A toastkenyér az egyik legolcsóbb 
és leguniverzálisabb dolog: sokféleképp fel-
használható (és személyes kísérlet alapján 
valószínűleg megromlani is képtelen). Ehhez 
vásárolhatsz felvágottat, sajtot vagy savanyú 
uborkát/céklát, ami szintén jól jöhet főétkezé-
sekkor is. Innivalónak választhatsz valami-
lyen üdítőt, ásványvizet és tejet is: ez utóbbi 
főételek elkészítésekor is hasznos, a tejbe-
gríztől kezdve tejszínes húsokig. Tehát egy 
lehetséges bevásárlólista a hétre, 3 adag ott-
honi étellel megspékelve: 500 g toastkenyér: 
200 Ft, 10 szelet sonka: 300 Ft, 2 l tej: 260 Ft, 

3 db péksütemény (ha légmentes zacskóba 
teszed, napokig kitart!): 300 Ft, nassolnivaló: 
200 Ft, mirelit pizza: 140 Ft, uborka: 250 Ft. 

• Zajszennyezés
Füldugó és szemfedő – érdemes ezeknek 
kéznél lennie, ha valaki nehezen elalvó vagy 
korábban fekvő típus. Nyilván így sem lesz-
nek tökéletesek a körülmények, de ha min-
den kötél szakad, a szép szó még hathat: 
ha kedvesen megkéred a zajongókat, hogy 
másik időpontra időzítsék tennivalójukat, 
valószínűleg igyekeznek majd a kedvedre 
tenni. Ápolj jó viszonyt a szobatársaiddal, 
ismerjétek ki egymás rutinját, figyeljetek oda 
egymás szükségleteire: ha a lentről behallat-
szó zenével nem is tudtok mit kezdeni, már 
egy csendes szoba is sok segítség.

• Szobaellenőrzés
Gyakran gyűlik meg a kollégisták baja a szo-
baellenőrzésekkel és a takarítási díjjal. Ennek 
az elkerülése valójában nem nagy kihívás: ha 
minden bútor egy darabban van, nem áll a 
por mindenhol, nincs egy polcnyi mosatlan 
edény és a cuccaitok viszonylag rendezettek, 
nem lesz gondotok pénzbírsággal. 

Oláh Zsófia

Fotó: Kiss Viktor
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hogy néz ki egy telefon 2019-ben?
Mint minden évben, amit az információs társadalom korában élünk, 
idén is rengeteg újítás vár minket. Ezeket a demókat mindig nyálcsor-
gatva, tátott szájjal nézzük, még ha tisztában is vagyunk vele, hogy 
éveken át nem fogunk még csak semmi hasonlóval sem találkozni. 
A telefonok terén viszont idén több álom is valóra válni látszik.
Ilyen új technológiák azonban ritkán érnek el 
rögtön a fogyasztó társadalom nagyrészéhez: 
akkor is évek kérdése, amíg egy-egy friss tech-
nológia elég olcsó lesz, ha egyáltalán a prototí-
pus fázisán túljut a cég. A hajlítható telefonokról 
2015 óta hallunk híreket, tavaly pedig egy start-
up meg is törte a jeget. Február során már há-
rom cég, a Samsung, Huawei és az LG is előállt 
sajátos megoldásaikkal, ezekért azonban első 
generációs termékekhez illően óriási összege-
ket is kérnek: például a Samsung Galaxy Fold 
az áfa után nagyjából 700 ezer forintba fog ke-
rülni.

A teljes képernyős telefonok és a képernyő alá 
beágyazott ujjlenyomatolvasók már több kínai 
gyártónál is előfordultak az utóbbi két évben, de 
idén kezd igazán megtörni a jég. Az iPhone X 
által megteremtett ’notch’ először egyre kisebb 
és kisebb lett, ma már teljesen eltűnni látszik. A 
Huawei almárkája, a Honor, illetve a Samsung is 
előállt az úgynevezett ’punchhole’ megoldással, 
ahol a képernyő teljesen körbeveszi a kamerát, 
beleépítve azt az értesítések sorába. Mindeköz-
ben az Oppo és a Xiaomi továbbra is folytatja 
a mindenféle mechanikus és mágneses megol-
dást használó, valódi teljes képernyős telefonok 
gyártását, ezekért pedig csupán középkategó-
riás árakat kérnek el. A jelenlegi információk 
alapján a OnePlus 7 is hasonló megoldással fog 
előrukkolni. Ha valaki szeretne már most bele-
kóstolni a jövőbe, érdemes kipróbálnia ezeket a 
termékeket is.

A Face ID megjelenésével az iPhone X és Xs ki-
iktatta az ujjlenyomatolvasóit, de ebben az eset-
ben nem követte az Apple trendjeit az Android 
társadalom. Ezt a szenzort helyezték már min-

denhová. Elöl kezdte, oldalt folytatta, az utóbbi 
években a telefon hátán volt, idén már a képer-
nyő alatt. Ugyan eddig is volt erre lehetőség op-
tikai szenzorok segítségével – ahol egy kamera 
van a képernyő alatt –, a Samsung ismét újat 
mutatott az S10 ultrahangos szenzorával, amely 
akár vizes vagy koszos kézzel is tökéletesen és 
hasonló gyorsasággal működik.

A jövő kapcsán pedig érdemes néhány rövid 
szót említeni az 5G bevezetéséről is. Idén látjuk 
az első 5G-képes telefonokat, bár az infrastruk-
túra még bőven fejlesztés alatt áll. Európában 
csupán 2020 végére várhatjuk a 10 gigabit feletti 
sebességeket, de aki szerencsés, és van hozzá 
eszköze, már idén is csatlakozhat majd a háló-
zathoz kontinensünk néhány pontján.

Demeter Péter
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Izomdiszmorfia:
Túlzásba vinni semmit sem jó, ez ugyanúgy 
igaz a tornázásra, mint bármi másra. A test-
edzésfüggőség leginkább a férfiakat érinti: az 
ettől a függőségtől szenvedők mindig találnak 
a testükön olyan területet, amely szerintük 
nem tökéletes és ennek javítása érdekében a 
végsőkig elmennek. Az ilyen emberek rend-
szeresen órákon át edzenek konditermekben 
vagy otthon. Ez a kényszer okozza a társaitól 
való elszigetelődést. Hajlamosak megszakí-
tani a kapcsolatot azokkal a barátaikkal, akik 
nem osztanak velük hasonló életmódot. Azt 
gondolnánk, hogy a rendszeres testmozgással 
nem lehet baj, viszont ha valaki addig edz, míg 
el nem ájul, azt semmiképp sem nevezhetjük 
egészségesnek.

Médiafüggőség:
Talán a legjelentősebb táborral a fitalok köré-
ben ez a függőség bír, jelenleg a világ népes-
ségének 43%-a használja aktívan a közösségi 
média felületeit. Habár ez a típusú szenvedély 
nem jár fizikai károsodással, mint az alkoholfo-
gyasztás vagy a dohányzás, de mégis súlyos 
tüneteket vonhat maga után, hiszen az életünk 
számos területére van hatással, mint az emberi 
kapcsolatok, érzelmek, vagy akár a viselkedé-
sünk.

Játékfüggőség:
Játékfüggőségről akkor beszélünk, amikor a já-
ték „elsőbbséget élvez az élet más területeivel 
szemben”. A játékfüggőség ma már olyan mé-
reteket öltött, hogy az Egyesült Királyságban 
működnek olyan magánklinikák, ahol kezelik az 
ebben szenvedőket. Dél-Korában törvénnyel 
próbálják visszaszorítani ezt, melyben megtilt-
ják, hogy a 16 éven aluliak éjfél és 6 óra kö-
zött online játékokkal játszhassanak. Japánban 
a játék figyelmeztetést küld egy bizonyos idő 
leteltével, még Kínában a Tencent internetszol-
gáltató korlátozta a népszerű játékokkal eltölt-
hető órák számát. 

Kodependencia:
A kodependencia vagy társfüggőség egy olyan 
folyamat, mely során folyamatosan romlik az 
egyén és annak társának személyisége. Ebből 
következik, hogy társfüggőnek lenni egyedül 
nem lehet. A betegség igen veszélyes, mivel 
akár személyiségzavarhoz is vezethet. Az ezt 
elszenvedő emberek gyakran tapadnak má-
sokhoz és rettegnek a magánytól, nem képe-
sek eltávolodni a másik féltől, ezzel pedig nem 
hagynak elég levegőt a másiknak.

Koffeinfüggőség:
A koffein számos termékben megtalálható: 
energia- és sportitalok, kávé, tea, csoki, egyes 
gyógyszerek, valamint a guaranát tartalma-
zó italokban is. A Föld lakosságának mintegy 
80%-a napi rendszerességgel fogyasztja ezt az 
összetevőt, azonban a túlzott bevitel „koffeintúl-
adagolást” is okozhat, ami hányingeren és szé-
dülésen kívül számos egyéb tünettel is járhat. 
Ez napi 600 mg fölötti fogyasztást jelent, míg 
a napi mérsékelt fogyasztás 130–300 mg. Ez 
különösen veszélyes lehet az egyetemistákra, 
akik gyakran túllépik az ajánlott mennyiséget.

Siroki Andrea

21. Századi függőSégek

Fotó: internet
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A modernizáció sok olyan dolgot hoz felszínre, amely korábban még nem 
veszélyeztette az embereket. Az alkoholproblémák és dohányzás széles kör-
ben ismert szenvedélybetegségek, de ezúttal pár kevésbé ismert változatát 
fogom gorcső alá venni.
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Műanyagok a Mindennapokban 
A mai világban már észre sem vesszük, hogy mennyire körbe vagyunk véve műanyagok-
kal.Talán nincs is olyan háztartás (az egészen kevés, kifejezetten erre figyelők kivételével), 
amely ben egyáltalán nem használjuk őket. Ha végiggondoljuk, hogy egy nap hányszor 
kerülünk kapcsolatba műanyagokkal, meglepő eredményre juthatunk.

Fotó: internet

A műanyag manapság már abszolút nélkülöz-
hetetlen, hiszen könnyen felhasználható és 
alakítható. Számos területen találkozhatunk 
vele a különböző iparágaktól kezdve egészen 
a szupermarketek polcaiig. Nehezen boldogul-
nánk nélküle, hiszen a konyhában, a fürdőszo-
bában, a kertben és számos más helyen segí-
tik életünket.

Pontosan milyen előnyei is vannak a műanyag 
termékeknek?
• Bármilyen formát létrehozhatunk ebből az 
alapanyagból
• Változatos típusai több igényt is kiszolgálnak 
(lehet hőálló, formálható, vízálló stb.)
• Meglehetősen tartós anyag
• Könnyen javítható/pótolható
• Egyszerűen tisztítható

Azonban ezek a műanyagok sokfélék, és nagy 
számban vannak köztük olyanok, amelyek hasz-
nálata aggályos lehet, mert rákkeltő vagy egyéb, 
egészségre káros anyagok oldódhatnak ki belő-
le. Mindegyik típusnak van egy saját száma az 
újrahasznosíthatóságát/-használhatóságát jelző 
háromszögben. Az 1-től 6-ig terjedő számok az 
alábbi típusokat jelölik:
1. PET/PETE termékek: üdítős, ásványvizes fla-
konok, poharak
2. HDPE termékek: játékok, tejesflakonok, tisztí-
tószerek, samponok, motorolaj flakonjai
3. V/PVC termékek: csövek, palackok, háztartá-
si olaj palackja
A világ második leggyakrabban használt műanya-
ga a PVC, és bizonyos esetekben élelmiszerek 
csomagolásaként is felhasználják, annak elle-
nére, hogy a PVC alapvető alkotóeleme ismert 
rákkeltő anyag. Előállításakor és elégetésekor 
dioxint bocsát ki, ami rákkeltő hatású és hor-
monzavarokat okozhat. Élelmiszerekkel érintkez-
ve ftalátok és adipátok válnak ki belőle, ami forró 
és zsíros ételek esetén fokozottan érvényes.

4. LDPE termékek: fóliák, zacskók
5. PP termékek: palackok, joghurtos dobozok, 
ketchupos flakonok, műanyag edények
6. PS termékek: kávéspoharak, élelmiszeres 
dobozok

A 2, 4, 5-ös típusokkal kapcsolatbana kutatá-
sok döntő többsége azt mutatta ki, hogy ezeket 
használva nem jutnak rákkeltő és a hormon-
háztartást károsan befolyásoló anyagok az 
élelmiszerekbe. A 6-os típusú csomagolások 
is kockázatot jelenthetnek egészségünkre. Ez 
a műanyag jellemzően poharak, eldobható 
ételhordó edények és műanyag evőeszközök 
anyagában található meg. A polisztirolt tanácsos 
elkerülni, mert a vele érintkező élelmiszerekbe 
sztirol kerül. Ezt az anyagot lehetséges rákkel-
tő anyagként tartják számon, ami beleszólhat a 
hormonháztartásba és a termékenységet is be-
folyásolhatja.

Mi tehát a megoldás? Nemcsak környezetünk 
érdekében és a szemétmennyiség csökkenté-
se céljából, de saját jól felfogott érdekünkben 
is érdemes a műanyagokat, különösen pedig a 
károsnak jelzett fajtákat elkerülni.

Oláh Zsófia
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Fotók: Berényi Barbara

28 krea-(tour)

Valar Morghulis.
Hamarosan elérkezünk az évtized legjobb sorozatának végéhez. Szerintem sokak szívében nagy 
helyet foglal el a Trónok harca, és mivel sajnos már az eredeti sárkánytojások elkeltek, arra gon-
doltam, miért ne csinálhatnánk meg a sajátunkat? 

sárkánytojás

Bevásárlólista:
– Nikecel tojás (bármilyen méret megfelelő)
– Rajzszög  (ajánlatosabb, ha a rajzszög feje 
sima és nincs rajta minta)
– Akrilfesték + szivacs (csak akkor, ha szeret-
néd sokkal élethűbbre a tojást)

Első lépés: A tojás aljától kezdjük a rajszögek 
beszúrásást felfelé, teljesen a tetejéig.
Érdemes soronként csinálni, nem pedig ösz-
sze-vissza, mivel úgy a minta sokkal jobban 
kiadja magát.

Második lépés (abban az esetben, ha festeni 
is akarjuk a tojást):
Bármilyen szivaccsal végezhetjük a festést. In-
kább ütögetős módszert alkalmazva, mint hú-
zóst, mivel így sokkal biztosabb, hogy a festék 
rajtamarad és nyomot hagy a tojáson.

Pro tipp: Érdemes referenciafotókat nézni az 
internetről, ha teljes mértékben ugyanolyan to-
jásokat szeretnénk.

Berényi Barbi
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A 7. évad során rengeteg kérdésre választ 
kaphattunk, például, hogy Jon Snow eredeti 
neve Aegon Targaryen. De ezen kívül találkoz-
hattunk a halottak seregével, megtudtuk, hogy 
honnan lehet sárkányüveget szerezni, amivel a 
Mások elpusztíthatóak. Elvesztettünk egy sár-
kányt, viszont végre kaptunk egy olyan jelene-
tet, ahol minden főszereplő egy légtérben van. 
Az évad utolsó jelenetében a Mások lerombol-
ták a Falat és elindultak Westeros városai felé.

Az első előzetesek
A rövid előzetesben Jon, Arya és Sansa látható, 
ahogy a családi kriptába mennek és szembe 
állnak a szobrokkal, amik úgy néznek ki, mint ők 
maguk. Eközben narrációként Catelyn, Lyanna 
és Ned hangját hallhatjuk. Mindegyikük Jon tit-
kára utal. A második kis részletben pedig Arya 
látható, ahogy lenyűgözve áll Drogon láttán.

Az élők és a halottak csatája
Már az első évadoktól kezdve erre a csatára 
készítenek fel minket a sorozat alkotói, hi-
szen folyamatosan hallottuk a ’Közeleg a tél’ 
kifejezést. De most megérkezett, és magával 
hozta a nagy háborút. A sorozat készítői olyan 
csatajelenetet ígérnek, amit még nem láttunk 
a tv és a film világában. Elmondásuk szerint 

hatalmasabb lesz mint 
a Fattyúk csatája, és 
hosszabb mint 12 perc.

Az első részről…
Az Entertainment 
Week ly forrás szerint 
az első Deresben fog 
játszódni és tele lesz 
utalásokkal a sorozat 
legelső részére. Da-
enerys megérkezik a 
seregével, pont úgy, 
ahogy évekkel ezelőtt 
Robert király is meg-

érkezett Deresbe. De nemcsak ők az új arcok 
Északon. Rengeteg karakter első találkozásá-
nak lehetünk majd tanúi, ahogy közösen ké-
szülnek fel a Mások érkezésére.

Az epizódok
Az utolsó évad mindössze 6 részből fog állni. 
Viszont a készítők azzal engesztelik ki a rajon-
gókat, hogy minden epizód egy óránál hosszabb 
lesz, sőt az utolsó két rész 2 órásra is nyúlhat.

8. évad 6. rész
Annak érdekében, hogy ne tudják a rajongók 
kitalálni, hogy mi a sorozat vége, több befeje-
zést is leforgattak. Így ha valami kiszivárogna, 
a HBO biztosíthatja a nézőket, hogy nem biz-
tos, hogy az az igazi vége a történetnek.
A rajongók már rengeteg ötlettel álltak elő, 
hogy hogyan fog végződni a sorozat. Ki ül majd 
a Vastrónon? A próféciák igaznak bizonyulnak 
majd? Minden kérdésünkre választ kapunk áp-
rilis 15-től kezdve.

„Ha azt hiszed, hogy ennek boldog vége lesz, 
akkor nem figyeltél eléggé.” 
– George R. R. Martin

Berényi Barbi

Fotók: internet

Minden, aMit tUdnUnk kell az UtolSó évadról

kultúra 29

Ahogy már biztosan mindenki hallotta, utolsó évadához érkezik a sikersorozat. A Trónok 
harca utolsó évadának premier napja április 15. A rajongók már tűkön ülve várják az utolsó 
6 részt, aminek minden része 1 óránál hosszabb lesz. FIGYELEM! A cikk spoilereket tartalmaz.
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30 Kultúra

2017 óta egyre több versíró ütötte fel a fejét 
először a közösségi médiában, majd miután ott 
elértek egy bizonyos olvasottsági számot, nyom-
tatott formában is. Viszont ha megnézünk egy 
ilyen verset, egyáltalán nem néz ki úgy, mint ami-
hez szokva vagyunk. Nincs meg bennük a tipi-
kus régies szóhasználat, sem az idilli érzés. Már 
magyar nyelven is elérhető egy-két ilyen modern 
verseskötet. De mi okozza azt, hogy ennyire el-
terjedtek? 
1.Témák, amik a mi korosztályunkat érintik
Mivel már 2019-et írunk, teljesen más témákon 
kell gondolkoznunk, mint a korábbi nemzedék-
nek. Mivel a versírás egy egyszerű módja annak, 
hogy a költő közönséget érjen el, így olyan témá-
kat is feldolgoznak ezek a modern versek, mint 
például a nemi erőszak, szakítás, megcsalás, 
traumák a nővé válás idején, illetve a feminizmus.

2. Könnyebb azonosulni a versekkel
Mivel a mi nyelvünkön íródnak (gondolok itt arra, 
hogy nem régies szavakat használ a költő), így 

könnyebben átélhetjük, beleláthatunk a vers vilá-
gába és azonosulhatunk az adott sorokkal. 

Kötetajánló: 
Mindenkinek más-más verseskötet fog tetszeni, 
mivel ezek a modern gyűjtemények többségében 
arra koncentrálnak, hogy valamilyen eseményt 
írjanak le, amihez az olvasó azonosulhat, így ka-
tegorizálva sorolok fel néhányat. 
Szakítás után: Már magyarul is megjelent Rupi 
Kaur: Tej és Méz című verseskötete, ami tökéle-
tes azoknak, akik szakítás utáni napjaikat élik át. 
A kötet 4 részre van osztva: a fájdalom, a szere-
tet, a tűrés és a gyógyulás.
Szeretet: Ismét egy Rupi Kaur kötet, a Sun and 
her flowers, ami hamarosan megjelenik magyar 
fordításban is. Ebben a verseskötetben a sze-
retet minden formájáról olvashatunk. Idetartozik 
még a Princess saves herself in this one, ami tel-
jes mértékben arról szól, hogy hogyan szerethet-
jük meg magunkat és a bennünk rejlő erőt.
Magyar nyelvű költészet: A Szívlapát című 
vers gyűjteményben nyolcvanöt köztünk élő költő 
százötven verse olvasható. Vannak olyan szer-
zők, akik már évtizedek óta írnak, és vannak, 
akik még meg sem születtek, amikor másoknak 
már verseskötete jelent meg.

És mindazoknak, akik nem biztosak abban, hogy 
szeretni fogják a verseket, így nem szeretnének 
rá költeni, ajánlom az Instagram-oldalakat és a 
költők profiljait, ahol minden versük elérhető. Ér-
demes meglesni az oldalukat, mivel a versolva-
sás nemcsak az elménk fejlesztésében segédke-
zik, de a lelkünk gyógyításában is nagy szerepet 
vállal.

Berényi Barbi

Az utóbbi időben ismét elterjedtek a verseskötetek. Habár a mai versek egyáltalán nem hason-
lítanak kortárs elődeikhez, mégis rengetegen szeretik őket olvasni. 

könyvajánló – verSeSkötetek

Fotó: Berényi Barbi
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A pálya hagyományos jégkorcsolyával hasz-
nálható, és mivel nem igényel hűtést, idő-
járástól függetlenül működtethető. A pálya 
használatát (a Sportiroda más sportszolgál-
tatásaival ellentétben) nemcsak az egyetemi 
polgárok, hanem családtagjaik, barátaik is 
igénybe vehetik, hogy esténként egy nyitot-
tabb, családiasabb egyetemi közösségi élet 
alakulhasson ki. A Sportközpont területén, 
a műfüves pálya melletti kézilabdapályán 
került kialakításra, amely a Sportközpont fő-
bejáratán keresztül megközelíthető. A meg-
nyitást követő első három napon ingyenes 
próbalehetőséget biztosítottak a szervezők, 
de a pálya használati díja a továbbiakban is 
igencsak „diákbarát”: maga a belépő 500 Ft, 
ami mellé szintén 500 Ft-ért bárki bérelhet 
jégkorcsolyát is, amiből méretet tekintve igen 
széles választék áll rendelkezésre a helyszí-
nen. Amennyiben szükséges, élezési lehe-
tőség is biztosított. A belépéshez szükséges 
lehet a diákigazolványotok, igazolni, hogy az 
egyetem hallgatói vagytok, ezért lehetőleg ne 
felejtsétek otthon!
A pálya előreláthatólag 2019. március 31-
ig fog üzemelni, addig is minden hétköz-
nap 16.00–20.00-ig várja a kikapcsolódni 

vágyókat. Számos, a pályára tervezett külön-
leges program is kilátásban van (pl. Kori Dis-
co), melyek időpontjáról, részletes program-
járól későbbi üzenetekben és a Sportközpont 
oldalán lehet majd értesülni.
Egy másik újdonság volt a Sportközpont ré-
széről a Sportdélutánok újbóli megrendezé-
se, ami 2019. január 28-án indult. A progra-
mok a félév során az alábbi tervezet szerint 
alakulnak majd:

Hétfő / Körcsarnok – Galéria Tornaterem 
17:00 – 18:00    Asztalitenisz
18:00 – 19:00    Zenés Fitnesz
19:00 – 19:45    Kyokushin Karate
19:50 – 20:45    Funkcionális edzés
20:45 – 21:45    Thai Boksz

Kedd / E/4-es tornaterem 
18:30 – 20:00    Tollaslabda, Asztalitenisz
20:00 – 21:30    Röplabda

Szerda / Körcsarnok – Galéria Tornaterem 
17:00 – 18:00    Asztalitenisz
18:00 – 19:00    Zenés Fitnesz
19:00 – 19:45    Kyokushin Karate
19:50 – 20:45    Funkcionális edzés
20:45 – 21:45    Thai Boksz

A (már-már hagyományosnak számító) aszta-
litenisz és tollaslabda mellett ezúttal új sporto-
lási lehetőségek is bevezetésre kerültek, pl. a 
Thai Boksz vagy a Kyokushin Karate. Minden 
sportághoz biztosítanak sporteszközöket, va-
lamint igény szerint házi versenyek szervezé-
se is lehetséges a helyszínen.

Oláh Zsófia

2019. február 11-én megnyitotta kapuit a Miskolci Egyetemi Korcsolya Aréna mobil kor-
csolyapálya. A 700 négyzetméteres műanyag pálya célja egy sportos, szabadidős, kurió-
zum program biztosítása, és zenés, szabadtéri, villanyfényes hangulatteremtése. Ha ez még 
nem nyújtana elegendő kikapcsolódást, további sportolási lehetőséget biztosítanak az 
idei évben ismét megrendezésre kerülő sportdélutánok.

korcsolyaaréna és sPortdélutánok

Fotó: UnisportMEGAZIN
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Fotók: internet, Kiss Viktor

kávézó

„A toll mindenkié.” – interjút készítettünk az UNI-Hotel igazgatójával, Káelné Kovács Ritával, aki a 
Kortárs Hangon irodalmi pályázat egyik szervezője, és az ebből készült antológia társszerkesztője. 

interjú káelné kovács ritával

Idén is lehetett jelentkezni a Kortárs Hangon 
irodalmi pályázatra. Februárban a nevezési ha-
táridő lejárt, így a díjkiosztó előtt Káelné Kovács 
Ritától informálódtunk az aktualitásokról.

MEgazin: Mióta rendezik meg a Kortárs Han-
gon pályázatot?

Káelné Kovács Rita: A kilencvenes 
évek végére nyúlik vissza ez a hagyo-
mány, de akkor még nem irodalmi pá-
lyázat volt, és az Eszterházy Károly – 
akkor még főiskolával – Egyetemmel 
közös szervezésben indult. Az évek 
során irodalmi pályázattá nőtte ki ma-
gát. Eleinte kötött témájú volt, példá-
ul a karácsony témájával, 2005-ben 
József Attila költészete ma címmel, 
2006-ban Tavaszi zsongás címmel 
hirdettük meg. 2007-től született meg 
a Kortárs Hangon elnevezés, és máig 
így hívják. 

MEgazin: Mi a verseny menete, hogy hirdetik 
meg a pályázatot?

K. K. R.: Ez egy nemzetközi irodalmi pályázat 
hallgatóknak. Több egyetem is részt vesz ben-
ne, például a Miskolci és Eszterházy Egyetemen 
kívül a Nyíregyházy Egyetem és különböző ha-
tárontúli egyetemek. Idén a 2019-es nevezési 
munkákat február negyedikéig lehetett leadni, 
de minden évben megrendezzük. Vers vagy 
próza kategóriában, pályázónként maximum 
két alkotással, művenként maximum két gépelt 
oldallal lehet jelentkezni. A téma nincs megszab-
va.
A műveket szakmai zsűri bírálja, természetesen 
teljesen anonim módon érkeznek hozzájuk a 
művek, nem tudják, melyik egyetemről kapják. 
Szerencsére, tavaly is és minden évben a nyer-
tesek között vannak a Miskolci Egyetem hall-
gatói is. A múlt évben például Hubai Gábor és 
Krajnyák Ádám ért el helyezést.
A díjazottak publikálhatják műveiket neves iro-
dalmi lapokban, például az egri Agriában, a 
kolozsvári Helikonban, vagy a nyíregyházi Vö-
rös Postakocsiban. Könyvutalványt is kapnak 
a nyertesek és részvételi lehetőségük van a 
Kortárs Hangon Kreatív Írásművészeti Műhely-
ben. Minden évben megjelenik Kortárs Hangon 
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Fotók: Kortárs Hangon, Kiss Viktor

kávézó

címmel egy kötet, antológia, melybe a váloga-
tott pályaművek bekerülnek, és amit Jónás Zol-
tánnal szerkesztünk. Az eredményhirdetésre 
minden pályázót meghívunk. A díjazottaknak 
különösen sugalljuk, hogy legyenek ott, ugyanis 
utána egy szakmai műhely is követi ezt.
Vendégekként várjuk az egyetemek képviselőit, 
a pályázatírókat. Az utóbbiak általában hozzák 
a családtagjaikat is, hiszen ez számukra nagy 
esemény, sokaknak az évek során önálló köte-
tük is megjelent azóta. 

MEgazin: Miért szervezik a pályázatot?

K. K. R.: Nagyon fontos szá-
munkra a tehetséggondozás és 
az egyetemek közötti kapcso-
lat. Többen maradtak a szak-
mában, például újságíróként, 
vagy előadóművészeti pályára 
léptek; van olyan, aki nemcsak 
írja, hanem mondja is, akár a 
saját vagy más versét. Évről 
évre egyre több pályázat jön be, 
aminek nagyon örülünk.
Mindig azt mondom, hogy a toll 
mindenkié, és arra buzdítanék 
mindenkit, hogy írjanak, mert 
ezekből az írásokból látjuk a 
fiatalok érzelmeit, gondolat-
menetét, világát, nagyon sok 

visszatükröződik ezekből 
róluk. Nekünk is, akik szer-
vezzük, a bírálóknak is, és 
akik kezükbe veszik eze-
ket és olvassák, nagyon 
sokat adnak.
Hatalmas érték ez, büsz-
keség azoknak, akik írnak 
bele és a kezükbe vehetik 
az ebből készült kötetet. 
Örök élmény és emlék 
számukra ez az egyetem-
ről is. 

MEgazin: Hol és mikor 
rendezik meg idén a 
díját adó rendezvényt?

K. K. R.: Idén április 11-én Miskolcon, a Zene-
palotában kerül megrendezésre. Minden év-
ben hívunk előadókat, hogy emeljék a díjátadó 
színvonalát. Szeretnénk, ha idén az Egy Maszk 
Drámaműhely (Egyetemisták Miskolci Amatőr 
Színjátszó Köre) venne részt rajta. Ez is egy 
egyedi színfoltja lehetne a versenynek. 

Tóth Babett
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Fotó: internet

Ezen jeles esemény gyökerei a '90-es évek 
elejére nyúlnak vissza, amikor is a Székesfe-
hérvári Főiskola karának néhány lelkes, sel-
meci szellemben nevelkedett diákjának kez-
deményezésére megszerveztek egy olyan 
rendezvényt, amely remek alkalmat biztosít 
a diákság, balekság és a Firmák közötti ba-
rátságok ápolására és egyben újak kialakítá-
sára. Az első találkozó sikerén felbuzdulva a 
következő évek folyamán több alkalommal is 
össszejöttek az utódkarok diákjai.
A találkozó szervezését minden évben más 
utódintézmény veszi át, azonban ötévente 
az ősi Alma Materben tartják az összejövetelt.
Miskolcon először 1995-ben rendezték meg 
ezt az eseményt a Dudujka-völgyi Rókák Ba-
ráti Társaságának fő szervezésében.
Az idei évben a Miskolci Egyetem diákjainak 
kezében van a staféta. A diák napok alkalom-
ból szeretettel várjuk diáktársainkat, újakat 
és régieket egyaránt, hogy jó hangulatban 
együtt tölthessünk néhány feledhetetlen na-
pot. A szervezők számos programmal próbál-
ják meg színessé tenni a jelenlévők számára 
ezt a pár napot. Az érdeklődők válogathatnak 
kedvük és érdeklődési körük szerint a kü-
lönböző napok eseményeiből.Többek között 
különféle versenyek, kirándulások, üzemláto-
gatás, vendéglátóipari és hangulatkarbantartó 
egységek közül.
A programsorozat első napján (vasárnap) a 
késő délutáni, esti órákban várjuk vendégein-
ket. A regisztrációt, valamint a hivatalos meg-
nyitót követően vacsorával kedveskedünk a 
rendezvényre érkezőknek. Akik az utazásban 
nem fáradtak el kellőképp, azoknak kapóra 
jön az esti program, az ismerkedési est kere-
tei között lehetőség lesz szervezetének folya-
dékpótlására is.
Ha a résztvevők kipihenték magukat, jöhet a 
második nap eseménye. Aki időben ébred, azt 
reggeli várja, majd jöhetnek a sorversenyek, 

valamint hagyománytúra. A versenyszámok-
ban elvesztett energia pótlására alkalmas 
lehet a 13:00–14:00 közötti kiadós ebéd. De 
csak hogy meg ne ülje a gyomrunkat a finom 
étek, délután folytatódnak a délelőtti progra-
mok, melyek között szerepel: cantus, tarokk 
és pipa verseny, valamint akik a hagyomá-
nyok alakulásával kapcsolatban szeretnének 
eszmecserét folytatni, azoknak lehetőségük 
lesz egy vitadélutánon részt venni. Ezek után, 
ha a társaság még bírja, akkor benevezhet 
egy hajnalig tartó báli mulatságra. 
A harmadik nap programja kissé szakmai 
jellegű, ugyanis a reggelit követően a Bur-
schoknak alkalmuk nyílik különböző üzemek 
látogatására, úgymint Ózdi Acélművek, Mátrai 
Erőmű, Colas Északkő-Recski bányaüzeme, 
valamint akik Miskolc történelmi múltjával 
szeretnének megismerkedni, azok megte-
kinthetik a város nevezetességeit. Akik ennél 
mozgalmasabb programra vágynak, azok 
szervezett túrán vehetnek részt a Bükkben. 
A programsorozat lezárásaképpen hagyomá-
nyainkhoz híven este szakestélyt tartunk. A 
zárónap reggelijét követően érzékeny búcsút 
veszünk barátainktól, remélve, hogy e pár 
napban jól érezték magukat és a mihamarab-
bi találkozás reményében kívánunk egymás-
nak Jó szerencsét!

Tóth Alfréd

Hagyományaink

XXiX. selmeczi diák naPok
XXIX. alkalommal kerül megrendezésre a Selmeci Akadémia utódintézményeinek hagyo-
mányőrző rendezvénye 2019. április 28. – 2019. május 1. között a bükkszéki ifjúsági tábor-
ban.
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Gyakornoki lehetőség Brüsszelben:
Március 31-ig még lehet jelentkezni az Eu-
rópai Gazdasági és Szociális Bizottság 
(EGSZB) gyakornoki programjára. Az öt hóna-
pos programra kiválasztottak 2019. szeptem-
ber 16-től szerezhetnek majd tapasztalatot az 
EGSZB valamelyik osztályán Brüsszelben. 
A jelentkezőnek minimum alapdiplomával 
kell rendelkeznie és angolul vagy franciául 
beszélnie, és persze az sem hátrány, ha némi 
érdeklődést mutat az európai ügyek iránt. A 
gyakornokok havonta 1196,84 euró ösztöndí-
jat kapnak. 

MEKH energiakövetek pályázat:
A Magyar Energetikai és Közmű-szabály-
ozási Hivatal (MEKH) pályázatot hirdet, 
melynek célja a fogyasztók energiatudatos 
szemléletformálása. Elsősorban a felsőok-
tatási intézményekben természettudomá-
nyos tár gyakat hallgató diákokat szeretnék 
ösztönözni a témával kapcsolatos tudá-
suk elmélyítésére és kreatív, elményalapú 
átadására a megjelölt korosztálynak. A 
pályázatra magyar felsőoktatási intézmény-
ben alap-, mester- vagy doktori képzésben 
résztvevő nappali és levelező tagozatos 
hallgatók jelentkezhetnek, elsősorban az 
alábbi szakokról: energetikai mérnök, fizika, 
fizikatanár, fizikus, geofizikus, környezettan, 
környezettan-tanár, környezettudomány, 
természetismeret-környezettan tanár. Nem 
jelent kizáró okot, ha a pályázó nem a fel-
sorolt szakok hallgatója. Pályázni egy 45 
perces, felső tagozatos általános iskolai 

vagy középiskolás korosztályra szabott te-
matikus tanóravázlattal lehet. A pályázathoz 
kötelezően csatolandó egy maximum egyper-
ces bemutatkozóvideó. A pályázatra a http://
www.energiakovetek.hu oldalon lehet jelent-
kezni. A honlapon kitölthető a jelentkezési 
lap, csatolható az óraterv és Wetransferen 
keresztül elküldhető a bemutatkozóvideó is. 
A zsűri a három legjobb pályázatot benyúj-
tó hallgatót díjazza az alábbiak szerint: a 
díjazottak elnyerik a MEKH Energiakövet 
2019 címet; az Energiakövetek 400.000 Ft/
fő értékű ösztöndíjban részesülnek; a MEKH 
biztosítja a benyújtott óratervek élmény-
szerű, látványos és szakmailag is tartalmas 
megvalósításához szükséges prezentációs 
és egyéb demonstrációs eszközöket 100.000 
Ft értékhatárig; a MEKH háromnapos előadói 
tréninget (elmélet és gyakorlat) biztosít az 
Energiaköveteknek Budapesten; a MEKH 
felvételt készít az Energiakövetek által meg-
tartott egyik tanóráról, melyet utómunka után 
a díjazottak referenciaanyagként használ-
hatnak. A pályázat beküldésének határideje: 
2019. március 31.

Siroki Andrea

aktuális Pályázatok
Maxold ki az egyetemi lehetőségeid! A márciusi számban a MEKH energiakövetek pályázatát 
és egy újabb gyakornoki lehetőséget fogunk bemutatni nektek. Ha érdekel, olvass tovább!

pályáz(z)atok
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Fotó: internet




