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A köszöntő, illetve a színvonalas előa-
dás mellett sor került tanulmányi kitünte-
tések átadására is.
A Díszaula megtelt nézőkkel az ünnepi 
előadás megnyitójára, amelyet Prof. Dr. 
Torma András rektortól hallhattak az ösz-
szegyűltek. Beszédében köszöntötte a 
meghívott vendégeket, a kitüntetett hall-
gatókat, illetve a megjelent egyetemi és 
nem egyetemi polgárokat. 
Rektor úr köszöntőjét követte a hallgatók 
által előadott ünnepi műsor. Az előadás 
magas színvonalat képviselt, hiszen ze-
nei, táncos és prózai részek váltakozása 
tette izgalmassá és modernné a meg-
emlékezést. 
Mindemellett az előadás színvonalát 
emelte, hogy fiatal felnőttek mondták el, 
hogy mit jelent számukra a nemzeti ün-
nep és miként vélekednek az 1848/49-
es forradalomról és szabadságarcról, 
valamint hogy napjaink magyarjaira mi-
lyen hatással lehet ez az ünnep. 
Az előadást a következő hallgatóknak 
köszönhetjük: Eperjesi Gergely, Czinke 
Máté, Kiss Kata Boglárka, Kántor Bog-
lárka, Pecsmány Péter, Schultz Gellért, 
Szentpéteri Mózes, Czuczor András, 

illetve a Szinvavölgyi Néptánc Együttes. 
A műsort követően Veresné Dr. Somo-
si Mariann, a Miskolci Egyetemen Gaz-
daságtudományi Kar dékánasszonyá-
nak ünnepi beszédét hallhattuk.
A beszéd fontos üzenete volt, hogy ke-
rüljünk az események időszakához kö-
zel, hogy jobban megismerhessük és 
megérthessük a valódi értékeit. A forra-
dalom időszakát is gazdasági fejlettség 

jellemezte, azonban a nép feláldozta a 
fejlettséget a szabadságért cserébe. 
Fontos elgondolkodnunk azon, hogy 
meg tudjuk-e fogalmazni, hogy nekünk a 
21. században mit jelent a szabadság?
A megemlékezés folytatásaként az 
egyetemünk kiemelt eredményekkel 
rendelkező hallgatói tanulmányi emlék-
érmeket (arany, ezüst és bronz), vala-
mint emléklapokat vehettek át:
Műszaki Földtudományi Kar: 20 emlék-
érem + 6 emléklap
Műszaki Anyagtudományi Kar: 20 
emlék érem
Gépészmérnöki és Informatikai Kar: 87 
emlékérem
Állam- és Jogtudományi Kar: 17 emlék-
érem
Gazdaságtudományi Kar: 28 emlékérem
Bölcsészettudományi Kar: 8 emléklap
Egészségügyi Kar: 4 emlékérem + 8 em-
léklap + 1 Stefánia-díj

Az elismerések átadását követően Prof. 
Dr. Torma András rektor úr zárta az ün-
nepi szenátusi ülést.

Németh Nikolett

Az idei évben 2019. március 14-én került sor a nyilvános egyetemi szenátusi ülésre a Miskolci 
Egyetemen. A rendezvényt az Egyetem Díszaulájában rendezték meg az 1848/49-es forra-
dalom és szabadságharc 171. évfordulója alkalmából.

Március 15.
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Mi a cél?
A szigorítás célja, hogy minél többen 
szerezzenek olyan képzettséget, amely 
a képességüknek megfelelő, mivel so-
kaknak ragad be a diplomájuk a nyelv-
vizsga hiánya miatt.
Mi az, amit tudunk?
Az már biztos, hogy 2020-ban egyetem-
re vagy főiskolára jelentkezőknek kötele-
ző lesz egy B2-es (középfokú) nyelvvizs-
ga és egy emelt szintű érettségi. Azok, 
akik ezt a feltételt nem teljesítik, és nem 
érik el a jogszabályi minimum ponthatárt 
(amely az alap- és osztatlan szakokon 
2020-ban is 280 pont lesz), sem állami, 
sem önköltséges képzésen nem kezd-
hetik meg tanulmányaikat.
A felsőoktatási felvételiről szóló kor-
mányrendelet 2020-tól hatályos szöve-
géből kiderül: a többletpont csak a fel-
vételi követelményeken felül teljesített 
B2-es és C1-es nyelvvizsgáért jár majd, 
a helyzet az emelt szintű érettségivel 
ugyanez. A második emelt szintű érett-
ségiért jár majd az 50 pont.
Sokan kiszorulhatnak a felső
oktatásból? 
Egy 2016-ban elvégzett kutatás szerint 
az alap- és osztatlan szakokra, felsőok-
tatási szakképzésre jelentkezők 56 szá-
zaléka úgy adta be a jelentkezését, hogy 
nem volt egy nyelvből sem középfokú 
nyelvvizsgája.
Felsőoktatási szakképzések
A felsőoktatási szakképzés lehet a kis-
kapu mindazok számára, akik nem ren-
delkeznek emelt szintű érettségivel, sem 
nyelvvizsgával, mégis felsőoktatásban 

szeretnének részt venni. A felsőoktatási 
szakképzések olyan kétéves képzések, 
amelyeket egyetemek és főiskolák is 
indítanak. Diplomát nem, de a képzést 
elvégző személy oklevelet kap tanulmá-
nyai befejezése után. Ha a felvételizők 
először elvégeznek egy ilyen kétéves 
képzést, majd így jelentkeznek alap-
szakra, a felsőoktatási szakképzés zá-
róvizsgájáért pluszpontokat kapnak.
Vonatkozik ez a diplomás felvé
telizőkre?
„Alapképzésre, osztatlan képzésre az a 
jelentkező vehető fel, aki
a) legalább B2 szintű általános nyel-
vi, komplex nyelvvizsgával vagy azzal 
egyenértékű okirattal rendelkezik és
b) legalább egy emelt szintű érettségi 
vizsgát tett vagy felsőfokú végzettséget 
tanúsító oklevéllel rendelkezik.” 
Tehát a diplomás felvételizőknek emelt 
szintű érettségit már nem kell tenniük. 
De rendelkezniük kell egy középfokú 
(B2) nyelvvizsgával, viszont ez nekik 
már nem jelent problémát, hiszen a dip-
loma megszerzéséhez a nyelvvizsga 
egy alapfeltétel. 

Berényi Barbi

2020-tól jön a felvételi szigorítás
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Jövőre átalakul a felvételi rendszer, új szabályokat vezetnek be, amik sokkal szigorúbbak 
lesznek az eddigieknél. De miben várható változás? 
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KorMányhivatali nyílt nap egyeteMistáKnaK
Március 21-én a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Nyílt napot tartott egye-
temisták részére, amely immár nyolcéves hagyományra tekint vissza.

A korábbi évek gyakorlatától eltérően 
idén a Gazdaságtudományi Kar mel-
lett az Állam- és Jogtudományi Kar, a 
Gépészmérnöki és Informatikai Kar, az 
Egészségügyi Kar, valamint a Műszaki 
Földtudományi Kar (műszaki földtudo-
mányi alapszak, bánya- és geotechnikai 
mérnöki mesterszak, továbbá a környe-
zetmérnöki alap- és mesterszak) diákjait 
várták a nyílt napra.
Ebben az évben számos újítással ké-
szültek a szervezők, többek között igye-
keztek olyan színes programokat ösz-
szeállítani, amellyel a Miskolci Egyetem 
hallgatói minél változatosabb módon 
ismerhették meg a területi közigazgatás 
szervezetének felépítését, működését, 
feladatait, illetve bepillantást nyerhettek 
testközelből a kormányhivatal munkájá-
ba, ezáltal egy letisztult képet kaptak a 
hivatal egészét tekintve, ami a jövőben 
akár a munkahelyükként is szolgálhat.
„Akkor önök még nem is voltak az egye-
tem hallgatói, amikor elindult ez az 
együttműködés, és azóta minden évben 
igyekszünk megszervezni. Idén pedig 
annyi újítást is tettünk, hogy nemcsak 
általános ismereteket kapnak, hanem 

három kiemelt szakterületet is megis-
merhetnek” – fogalmazott köszöntőjé-
ben Demeter Ervin kormány megbízott.
A köszöntőt követően dr. Gerőcs-Tóth 
Andrea, a megyei kormányhivatal fő-
igazgatója előadásában szemléletesen 
mutatta be munkájukat és a hivatalt a 
mindennapokban, valamint három szak-
területet emelt ki, a fogyasztóvédelmet, 
a gyámügyet és a munkavédelmet.
A kormányhivatal imázsfilmjének levetí-
tését követően Nagy Tibor főosztályve-
zető az e-közigazgatást és a kormány-
ablakokat ismertette, mint a modern 
közigazgatás ügyfélszolgálatát, melynek 
köszönhetően az ügyfelek több mint 
ezerötszáz ügykörben intézhetik el ügye-
iket gyorsan és gördülékenyen. A törzs-
hivatali előadások zárásaként Bubán 
Márton osztályvezető az információbiz-
tonság szerepéről tartott prezentációját 
követően izgalmas kvízjátékon is részt 
vehettek az egyetemisták az ingyenesen 
letölthető Kahoot alkalmazáson keresz-
tül. A játék nyertesei értékes nyeremé-
nyekkel gazdagodtak.
A programok folytatásaként az érdek-
lődők megtekintették a Csizmadia köz 
épületében található kormányablakot, 
– ahol bárki élhetett az ügyfélkapunyi-
tás lehetőségével –, valamint a tavaly 
nyáron átadott kormányablakbuszt. A 
délután folyamán a Népegészségügyi 
Főosztályon a laboratóriumi munkák-
ba is bepillantást nyerhettek interaktív 
szemléltetések formájában az érdeklődő 
egészségügyis hallgatók.

Kiss Viktor 
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Felsőoktatási szakképzésről 
alapKépzésre jelentKezés

Manapság sok hallgató választja az FSZ képzést az alapképzés helyett. Ebben a cikkben 
számukra szeretnénk bemutatni néhány lehetségőséget plusz pontok szerzéséhez, ameny-
nyiben szeretnék tanulmányaikat alapképzésen folytatni.

Az egyre magasodó felvételi ponthatá-
rok miatt sok diák FSZ képzésre jelent-
kezik. A felsőoktatási szakképzés (FSZ) 
egy négy féléves, gyakorlatorientált kép-
zés, amelyet 6 éve már csak egyetemek 
és főiskolák indíthatnak. 
Ugyanolyan eljárással kell rá jelentkez-
ni, mint a hagyományos képzésekre – 
tehát felvin keresztül –, és van nappali, 
levelező, államilag támogatott és önkölt-
séges formája is. Előnye a BA képzé-
sekkel szemben, hogy a minimumpont-
határ alacsonyabb (240). 
Ugyanolyan szakterületen való tovább-
tanulás esetében a megszerzett kreditek 
75 százalékát beszámítják, így csupán 
egy szemeszterrel tart tovább megsze-
rezni a diplomát azoknak, akik előbb ezt 
a képzési formát választják.
Hasznos már ilyenkor elkezdeni a pon-
tok gyűjtését, hiszen hiába nyertünk fel-
vételt az FSZ képzésre, új jelentkezés 
esetén is meg kell felelnünk a felvételi 

követelményeknek. Számos mód 
van a felvételi pontok gyűjtésére. 
Amennyiben csak pár százalék vá-
lasztott el a sikeres felvételtől, jó hír 
lehet, hogy szakirányú továbbtanu-
lás esetén pluszpontokat kapsz a 
záróvizsgán elért eredményednek 
megfelelően: 5-ös érdemjegy ese-
tén 30-at, 4-es érdemjegyért 20-at, 
3-asnál pedig 10-et. 
Bár az FSZ kimeneti követelményei 
között már nem szerepel a kötelező 

nyelvvizsga, 2020-tól anélkül már nem 
lehet felsőoktatási intézménybe felvé-
telt nyerni. Ennek értelmében egy másik 
opció a nyelvvizsgaszerzés: a komplex 
középszintű nyelvvizsga továbbra is 28, 
míg az emelt 40 pontot ér. 
Emellett mindenki tehet érettségit akkor 
is, ha már korábban szerzett bizonyos 
tárgyakból. Van szintemelő vizsga is, mi-
kor a középszinten már letett tantárgyból 
egy emelt szintű érettségit szeretnénk 
tenni. Az ilyen eredményért továbbra is 
50 pont jár, azonban muszáj elérni a 45 
százalékos minimumot.
A felvételi után is megvannak az egyik 
képzési formáról másikra való jelentke-
zés sajátosságai. Ilyen például, hogy az 
FSZ során letöltött szakmai gyakorlat 
beszámítható alapképzésen, de az zá-
ródolgozat nem fogadtatható el szakdol-
gozatként.

Siroki Andrea
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szent patriK nap az egyeteMen
Idén is megrendezésre került az Angol Tanszék által a Szent Patrik napi esemény, ahol 
diákok és tanáraik különböző programokon vehettek részt.

Szent Patrikot ünnepeljük, aki a törté-
nelem szerint nem ír származású volt, 
hanem rabszolgaként vitték a szigetre. 
Neki köszönhetjük, hogy Írország jelké-
pe a lóhere lett, ugyanis egy háromlevelű 
segítségével tette érthetővé a népnek a 
szentháromság tanát, azaz hogy miként 
is tud létezni ugyanazon egység elkülö-
nült elemekként. A nevéhez köthetjük azt 
a legendát is, hogy kiűzte a mérges kí-
gyókat Írországból. Az ünnep egy remek 
alkalom arra, hogy mindenki  jól szóra-
kozzon, felfedezze magában az ír lelket, 
és ennek örömére zöldbe öltözzön. 
Manapság már nem csak az ír szárma-
zásúak ünneplik. Számos hagyománya 
az ünneplésnek az Egyesült Államokból 
indult, ahol az első felvonulást 1737-
ben rendezték meg. A közelgő tavasz 
ünnepévé vált, a külsőségeket, a zöld 
színt, a sört, az ír zenét megtartva. New 
Yorkban a világ legnagyobb Szent Pat-
rik napi parádéján 150 ezren vonulnak 
végig az Ötödik sugárúton, a felvonulás 
nézőinek számát kétmillióra becsülik. 
Viszont az angol nyelvű országokon 
kívül Magyarország is részt vesz a nap 
megünneplésében, hiszen idén már 9. 
éve rendezték meg Budapesten a Szent 
Patrik napi felvonulást.
Már évek óta kerül megrendezésre az 
esemény, amely során az érdeklődők 
különleges programokon vehetnek részt. 
Az este angol nyelven zajlott a Paprika 
Pub emeletén, ahol a résztvevők adtak 
a hagyományoknak és egy korsó sör-
rel kezdték az estét. A sörnek hatalmas 
szerepe van, hiszen a szigetországon 

állítják elő a Guinnest. Ebből március 
17-én több mint 13 millió pint került elfo-
gyasztásra világszerte. 
Az este három részre volt osztva, mind a 
három rész egy játékot tartalmazott. Míg 
a vendégek megérkeztek, az esemény 
szervezői felállították az első játékot, 
ami egy sör kvíz volt. Itt a játékosok öt-
féle sört kóstolhattak meg  és meg kel-
lett mondaniuk, hogy a kis pohárkákban 
melyik márkájú sört kóstolták meg. Az 
este második programja a Szent Patrik 
kvíz volt, ahol 15 kérdésre kellett vála-
szolniuk a résztvevő hallgatóknak és ta-
náraiknak. Az utolsó program pedig az 
activity volt, ahol bárki felállhatott és el-
mutogathatta vagy körülírhatta az adott 
Szent Patrikhoz, Írországhoz vagy az 
ünnepnaphoz kötődő kifejezést. 
Az emberek ilyenkor összejönnek, 
megünneplik magukat és élvezik az 
életet. Ír nemzeti színeket öltenek ma-
gukra, és együtt énekli a Beer beer beer 
című dalt a többi bulizóval. 
Az útlevelem azt mondja, amerikai va-
gyok, a szívem azt, hogy honnan szár-
mazom, de a májam azt, hogy én is ír 
vagyok – szól Szent Patrik napjának 
mottója.

Berényi Barbi
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Az elmúlt években a legkülönfélébb kihí-
vások ütötték fel a fejüket. Az ice bucket 
challenge 5 éve jelent meg először, mely 
az amiotrófiás laterálszklerózis nevű be-
tegségben szenvedők segítésére jelent 
meg. Azóta már a hátunk mögött tud-
hatunk számtalan vicces, haszontalan, 
vagy éppen veszélyes kihívást. 
Láthattunk már például #snowbikini ké-
peket, melyet Kendel Jenner indított el, 
lényege, hogy egy szál bikiniben pózol-
nak a havas képeken. A #cheesechal-
lenge-t egy twitter felhasználó kezdte 
el, mely hasonlóan értelmetlen kihívásra 
buzdítja az embereket: egy szelet sajtot 
dobnak a szülök a gyermekük arcára 
és levideózzák a reakciójukat. Ez az új 
trend igencsak megosztotta a közönsé-
get, legalább annyian voltak ellene, mint 
mellette. Sajnos sok veszélyes challen-
ge is felkapott lett a közösségi médiá-
kon, mint a Tide Pod, Hot Coil vagy a 
Condom-Snorting kihívás. 
De hogy pár idei gyöngyszemet is em-
lítsünk, a Bird Box film megihlette azt a 
kihívást, amiben a résztvevőknek Sand-
ra Bullock filmbeli karakteréhez hason-
lóan bekötött szemmel kell átvészelnie 
a napot. Egy 2019-es twitterről indult 

challenge lényege, hogy „Küldj egy 
SMS-t a pasidnak azzal a szöveggel, 
hogy <kisbabát akarok> és screensho-
told le a válaszát!”. Ez rizikós őrület lehet 
a gyanútlan férfiak számára.
Idén mégis megjelent egy hasznos kihí-
vás, amely robbanásszerű érdeklődést 
keltett a magyarok körében is. A #Trash-
tagChallenge résztvevői előtte-utána 
készült képeket posztolnak a közösségi 
oldalakra egy hulladékkal teli területről, 
amelyet megtisztítanak a káros, eldobált 
anyagoktól. A kihívás nyilvánvaló lénye-
ge, hogy felhívja mindenki figyelmét a 
környezetünk tisztántartására, amely 
ma már elengedhetetlen a fenntartható 
jövő megteremtése érdekében. Bár a 
TeSzedd! már évek óta rendez hulladék-
gyűjtő akciókat, mégis most lett igazán 
felkapott ez a téma. Bátran ajánljuk min-
denki számára az új challenge kipróbá-
lását, vagy egyszerűen a mögötte rejlő 
tevékenység követését, még megoszta-
ni sem muszáj.
A környezettudatosság nem áll messze 
a Miskolci Egyetem hallgatóitól. 2017 
után újra sikerült elnyernünk az ország 
legszebb campusa címet. Március 20 és 
25. között lehetett szavazni a az Eduline 
felhívására, melyből 22 ezer érkezett be, 
ebből összesen 6747 szavazatot kapott 
a Miskolci Egyetem. A második helyen a 
Debreceni Egyetem végzett 5961 sza-
vazattal, míg a harmadik helyet a Pécsi 
Tudományegyetem érte el 2932 sza-
vazattal.

Siroki Andrea

Fotó: internet

#trashchallenge
Mindenki hallott már valamilyen őrült vagy vicces kihívásról, idén azonban egyre terjed-
nek a környezettudatosságot népszerűsítő challenge-ek is. Az új kihívás értelmében előt-
te-utána képeket posztolnak a követők egy hulladéktól általuk megtisztított területről.

MEGAZIN

2
019. Á

P
R
IL

IS
V
II. ÉV

FO
LYA

M
 3. SZÁ

M

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA



--
--
--
--
--

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

--
--
--
--

- - - - - - - - - -

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

- - - - - - - -

9Fókuszban

MEGAZIN

2
017. M

Á
R
C
IU

S
V. ÉV

FO
LYA

M
 2. SZÁ

M

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

öntevéKeny csoportoK
Az egyetemen több mint 20 öntevékeny csoport működik, de nem mindegyiket ismerjük. 
Ezért az előző számban már röviden bemutatásra kerültek. A csoportoknak kérdésekre 
kellett válaszolniuk. Mi a céljuk, hogyan kerülhet be valaki a társaságba, és kik ők? Első 
körben a Citromfa Politikai Műhely, a Liget Szépe Társaság és a Vadkanok kerülnek be-
mutatásra.

Liget Szépe Társaság
A társaság 2010-ben alakult a Liget 
kocsmában, Miskolctapolcán. Nevü-
ket egyrészt a helyszínről, másrészt 
a védett ligetszépe virágról kapták. A 
társasághoz csak női hagyományőr-
zők csatlakozhatnak egy háromlépcsős 
felvételi eljárás során. Először a tagok 
2/3-os többségével válik valaki megfi-
gyeltté, amelynek feltétele, hogy aktív 
hagyományőrző életet éljen és szívügye 
legyen Selmec. Egy írásbeli vizsga után 
tagjelöltté,végül egy sikeresen teljesített 
szóbeli vizsga után taggá válik. A tagok 
feladata, hogy méltó módon őrizzék a 
Selmeci Diákhagyományokat, ösztönöz-
zék és támogassák a balekságot, főképp 
a balekinákat. Nemcsak Selmec, hanem 
Miskolc város múltjára és jelenére is 
nagy hangsúlyt fektetnek. Évente meg-
tartják a miskolci kirándulást, amelyen 
többek között egy-egy borospincét láto-
gatnak meg, illetve kirándulnak Lillafüre-
den. A társasági tagok évente tartanak 
Ómassán egy nedvesestet.

Vadkanok Baráti Társaság
A Vadkanok Baráti Társaságot 2016-ban 
alapította öt jogász, két bölcsész, két 
gazdász és egy gépész hallgató. Céljuk 
a Selmecbányai Diákhagyományok mél-
tó ápolása mellett a Miskolci Egyetem 
karai közötti összetartás megerősítése, 
illetve hogy a különböző karokon tanuló 

megkeresztelt hallgatókat közelebb hoz-
zák egymáshoz, jobban megismerhes-
sék egymást. Aktív tagjaik saját karukon 
a közösségi élet szerves részét képezik. 
A társaságba, mivel  összkari, bármely 
megkeresztelt, legalább másodéves 
férfiú hallgatónak van lehetősége be-
kerülni. Tagjaik között több valétaelnök, 
illetve valétapénztáros is található. Hiva-
talos színeik a fekete, a barna, az arany 
és az ezüst. Társasági nótájuk a Vadkan 
induló, amit saját maguk írtak. Társasági 
italuk az Unicum Szilva.

Citromfa Politikai Műhely
Talán az egyik legrégebb óta működő ön-
tevékeny csoport, már 1996 óta létezik a 
Bölcsészettudományi Karon. A szerve-
zet fő célja olyan politikai rendezvények 
és vitaestek szervezése, amelyek révén 
az egyetem összes hallgatója testközel-
be kerülhet a politikai, valamint a szak-
mai élet szereplőivel. Ezen kívül fonto-
sak számukra a vitagyakorlatok, illetve 
a hallgatók megoldási képességének 
fejlesztése, emellett még segítenek a 
diákok által készített szakmai publikáci-
ók elemzésében és megjelentetésében 
is.  A Miskolci Egyetem azon hallgatói 
lehetnek a szervezet tagja, akik a tanév 
elején a hallgatói öntevékeny csoportok 
regisztrációs időszakában jelentkeznek 
a CPM-hez.

Berényi Barbi
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A logisztika nem más, mint az anya-
gok, információk, személyek és 
energia rendszereken belüli és kö-
zötti áramlásának tervezése, szer-
vezése, irányítása és ellenőrzése. 
Szinte az összes cégnél meghatá-
rozó szerepe van, legyen az kisebb 
vállalkozás, vagy akár nagyobb 
multi. Elmondható, hogy a Miskolci 
Egyetemen tanuló logisztikai mér-
nök hallgatók mind a hazai, mind a 
nemzetközi logisztika fogalmával és 
működésének jellemzőivel is meg-
ismerkedhetnek.

2019. április 18-án megrendezésre ke-
rül egyetemünkön a Logisztikus Szak-
mai Nap. Az A/1-es épület magasföld-
szintjén található előadókban számos 
érdekes előadást hallhatunk majd a 
cégekről, egész pontosan a logisztikai 
területekről. Többek között a következő 

vendégek látogatnak el a szakmai nap-
ra: S.E.G. Automotive Hungary Kft, Co-
libree Design&Development Kft, Sanat-
metal Kft, LLP Group, K&V Nemzetközi 
Fuvarozó Kft, IBCS Hungary Kft, vala-
mint a Hell Energy Magyarország Kft. 
A szakmai nap remek lehetőség arra, 
hogy a hallgatóság megismerkedjen kü-
lönböző vállalatokkal, azok működésé-

vel. Nagyon fontos, hogy kihasználjuk 
az ilyen lehetőségeket, ugyanis kap-
csolatokat is építhetünk ki, amelyek 
szakmai szempontból jól fognak jönni. 

A szakmai nap lezárása pedig az 
egyetemünkön népszerű Selmeci Ha-
gyományoknak híven egy Szakmai 
Napot Lezáró Szekestély lesz. Az este 
folyamán alkalom nyílik akár lazább 
formában is megvitatni a hallottakat. 

Krajnik Dorka

logisztiKus szaKMai nap
Egyetemünkön a Logisztikai Intézet elődje már 1951 óta létezik. Először az Emelőgépek 
Tanszéke, majd a Szállítógépek Tanszéke, aztán az Anyagmozgatási és Logisztikai Tan-
szék nevet viselte, 2018-ban lett hivatalosan Logisztikai Intézet. Az intézet fő oktatási 
tevékenységét a Gépészmérnöki és Informatikai Karon és a Gazdaságtudományi Karon 
végzi. 

Fotók: Logisztikai Intézet MEGAZIN
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Fotó: internet

Üzleti sziMuláció és gaMifiKáció

Számtalan hallgató gyűlt össze külön-
böző karok képviseletében a Miskolci 
Egyetemen található Kreatív téren, e 
szerda délután. Ahogy az előadások 
témáiból adódik, jelentős többségben 
voltak az érdeklődők között a Gazda-
ságtudományi Kar hallgatói, dolgozói, 
hiszen e téma az ő érdeklődésükhöz áll 
a legközelebb, de más karok, illetve más 
egyetem képviselői is jelen voltak a hall-
gatóság soraiban.
Az első előadást Farkas Zsuzsannától 
hallhattuk Üzleti szimuláció az oktatás 
és a szakemberkiválasztás területén 
címmel. Az előadás elején megismer-
hettük Farkas Zsuzsanna saját tapasz-
talatait a cégek területén. Már 1992-ben 
alapítója volt egy startup cégnek, amely 
2014-ben eladásra került. Azóta pedig 
az EDUardo-ban tevékenykedik. Az 
EDUardo alapjai, hogy a közös tudást 
lefordítsák a gamifikáció eszközeivel és 
egy naprakész üzleti szimulációt hozza-
nak létre. A cél pedig a tanulási folyamat 
alatt a felhasználói élmények javítása. 
A gamifikáció manapság teljesen behá-
lózza mindennapjainkat, olyan formán, 
hogy a legtöbb esetben tudomásunk 
sincs róla.  Az EDUardo által biztosított 
üzleti szimuláció nagy előnye, hogy a 
szokványostól eltérő oktaítási techni-
kákat alkalmaz. A benne található eset-
tanulmányoknak többféle kimenetele 
lehet, amellyel fejleszti a felhasználó 
készségeit. Mindemellett gyakorlatias 
és inspiráló. Az alkalmazás lehetősé-
get biztosít az egyéni felhasználásra és 

fejlődésre, de kapcsolatban állnak kül-
földi egyetemekkel, amelyek a gazda-
ságtudomány oktatási eszközeként 
használnják.
A nap második előadását Fekete Zsom-
bortól hallottuk Manipuláció és motiváció 
játékalgoritmusokkal – Gamification cím-
mel.  Az előadás a hallgatók megmoz-
gatásával kezdődött, azonban a hallga-
tók kérdezése, és ezáltal az előadásba 
történő bevonásuk az előadás végéig 
tartott.  Az előadásában fontos szerepet 
kapott, hogy a gamifikáció eszközei által 
megteremtett játkosság/játékosítás mo-
tiváló hatást gyakorol a felhasználókra. 
Továbbá megemlítésre került néhány 
jelentős pszichológiai elmélet, amelyek 
felhasználásra kerülnek a játékalgorit-
musok esetében.
Az előadásokat követően kötetlen be-
szélgetés keretében választ kaphatott 
a közönség az esetlegesen felmerülő 
kérdésekre. Ez alkalommal is érdekes 
és izgalmas előadásokat hallhattunk a 
Kreatív Műhely rendezésében, amely-
lyel kiválóan célozták meg a hallgatók 
érdeklődési körét.

Németh Nikolett

2019. 03. 06-án került sor a Kreatív Műhely VIII. rendezvényére. A rendezvény hívósza-
vai: „Hogyan valósítsuk meg, tegyük sikeressé és adjuk el jó áron az ötletünket, könnye-
dén játszva?”. Az eseményen előadott Farkas Zsuzsanna, az EDUardo képviseletében, 
illetve Fekete Zsombor szaktanácsadó.
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A Gazdaságtudományi Kar volt dékánja, Prof. Dr. Kocziszky György magas állami ki-
tüntetést kapott.

interjú prof. Dr. KocziszKy györggyel

Fotó: Hajnal András

2019. március 12-én vette át Prof. Dr. 
Kocziszky György a Magyar Érdemrend 
lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést. 
A díjat az emberi erőforrások minisztere 
adta át, aki így nyilatkozott: 
„Önök a tudomány és a kultúra különbö-
ző területein a semmiből alkottak érté-
ket, példaképül szolgálnak kortársaiknak 
és a feltörekvő ifjúságnak is.”
Nagy örömmel vettük, hogy elfogadta 
felkérésünket és így betekintést nyer-
hettünk életútjába. A következőkben 
pályafutásáról, emlékezetes pillanatai-
ról, valamint a kitüntetésről kérdeztük a 
professzort. 

MEgazin: Kérem, röviden ismertesse 
pályafutását!
1967 szeptemberében jártam életem-
ben először Miskolcon. Akkor volt még 

szóbeli felvételi, ennek eredményeként 
egyetemünk jogelődjén, a Nehézipari 
Műszaki Egyetemen kezdhettem meg 
tanulmányaimat. 1972-ben kaptam meg 
gépészmérnöki, majd 1975-ben gazda-
ságmérnöki oklevelemet. Az egyetem 
elvégzése után az Ipargazdasági Tan-
székre kerültem, gyakorlatilag végigjár-
tam az egyetemi oktatói ranglétrát. Ezer 
szállal kötődöm a Miskolci Egyetemhez. 
Ez volt az első és minden bizonnyal az 
utolsó munkahelyem is. 

MEgazin: Mit tart a pályafutása leg
szebb és legemlékezetesebb pil
lanatának?
Szakmai vonatkozásban szerencsés 
embernek tartom magamat. A kudar-
caimból  is tudtam tanulni. Egy-egy 
tanulmányom megjelenése, disszertá-
cióim elkészítése, konferenciákon való 
részvételeimre jó visszaemlékezni. Az 
NDK-ban levelező aspiráns voltam. Az 
ott eltöltött hónapok számomra mindig 
kedves emlékek maradnak.  

MEgazin: Volte, vane példaképe?
Voltak családon belül is többen. Édes-
apámra, aki pontos és precíz mér-
nökember volt, mindig felnéztem, de 
nagybátyáimra is örömmel emlékszem 
vissza. Számos kedves emlék, anekdo-
ta maradt meg emlékezetemben velük 
kapcsolatban. Nagyon sokat köszönhe-
tek Susánszky professzornak, az Ipar-
gazdaságtan Tanszék vezetőjének, aki 
európai műveltségű, látókörű és viselke-
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dési kultúrájú ember volt. Tár-
saságában lenni, előadásait 
hallgatni élményt jelentett, 
sokat tanulhattam tőle.

MEgazin: Mit tart a legna
gyobb kihívásnak a szak
májában? 
Lépést kellene tudni tartani 
a változásokkal. Miközben 
exponenciálisan nő az infor-
mációtömeg és az ismereta-
nyag, meg kellene találni a 
valóban értelmes válaszokat. 
A közgazdaságtan különös 
problémája, ami 2008-ban a pénzügyi 
válságban is tetten érhető volt, hogy 
eltávolodott a társadalom valós problé-
máitól. Modelleket alkot, miközben nem 
illünk ezekbe a modellekbe. A közgaz-
daságtudomány hosszú ideig nem akart 
erről tudomást venni. Ezért megújulásra 
van szükség, jó lenne ennek eredmé-
nyeit még megélni.

MEgazin: Mi motiválja abban, hogy 
tanítson?
A hallgatókkal való együtt gondolkodás 

lehetősége. Szeretem, amit csinálok, 
szeretném, ha hallgatóink is legalább 
olyan élvezettel foglalkoznának egy-egy 
témával, mint ahogyan én is tehettem.

MEgazin: Milyen érzés volt átvenni a 
kitüntetést?
Egy-egy kitüntetéssel mindig egy közös-
ség munkáját is elismerik, igaz ez akkor 
is, ha azt egy valaki veheti át. Jelen eset-
ben a Miskolci Egyetem, illetve a Gaz-
daságtudományi Kar munkáját, a volt 
és jelenlegi tanári gárda teljesítményét 

is elismerték. Természete-
sen felemelő érzés volt az 
ünnepség. Ilyenkor illő kö-
szönetet mondani, ha csak 
gondolatban is, azoknak, 
akik segítettek abban, hogy 
idáig eljuthattam, tettem ezt 
én is; elsősorban szüleimre, 
nagyszüleimre, volt profesz-
szoraimra gondoltam, illet-
ve mindazokra, akik ma is 
támo gatnak. 

Somoskői Dóra

Fotók: aszhirportal.hu, penzugyiszemle.hu
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Fogyatékkal élő hallgatók az egyetemen
A Miskolci Egyetemen jelenleg 155 fő regisztrált, fogyatékossággal élő hallgató tanul. 
Hogy betekintést nyerhessünk egyetemi mindennapjaikba, Dr. Fekete Sándor fogyaté-
kosügyi koordinátorral készítettünk interjút.

Fotó: Dr. Fekete Sándor

MEgazin: Hogyan segíti az egyetem a 
fogyatékossággal élő hallgatók min
dennapjait?
Tervezzük az A/1 épület 37-es – fogya-
tékossággal élők számára kialakított 
– pihenőszobájának további infrastruk-
turális fejlesztését, ami konkrétan két új 
számítógép beszerzését jelenti. A 37-es 
szoba teljes körű kihasználhatósága 
érdekében folyamatosan szükséges az 
eszközök állapotának ellenőrzése. Az 
elmúlt években jelentősen megnőtt a 
szoba kihasználtsága, s bízunk e ten-
dencia folytatódásában. Az A/1 épület 
magasföldszintjén kialakításra került egy 
kerekesszékkel is használható illemhely, 
melynek kialakítási költsége 4,8 millió Ft 
volt. Jelenleg is zajlik a campus terüle-
tén egy több mint 2 millió Ft-os akadály-
mentesítés, a kerekesszékkel közlekedő 
hallgatók kéréseit, javaslatait figyelembe 
véve. Továbbá együttműködési megál-
lapodás megkötését tervezzük a Szim-
biózis a Harmonikus Együtt-létért Ala-
pítvánnyal és a Siketek és Nagyothallók 
Országos Szövetségével.
Fontos feladatomnak tekintem a fo-
gyatékossággal élő hallgatókkal, azok 

személyi segítőivel, hallgatótársaival, 
szüleivel, valamint a felsőoktatási in-
tézmény hallgatóival való kapcsolattar-
tást. Kiemelkedő jelentőségű és joggal 
elvárható hallgatói részről a személyes 
jelenlét biztosítása, bár vitathatatlanul 
ez a legidőigényesebb része a koordi-
nátori munkának.
Biztosítom a fogyatékossággal élő 
hallgatók tanulmányai, vizsgái során 
alkalmazható segítségnyújtási lehető-

ségeket, illetve szorgalmi időszakban 
a fogyatékossággal élő hallgatók által 
igényelt konzultációs lehetőségek meg-
szervezését. Megjegyezni kívánom, 
hogy az oktatók részéről rendkívül pozi-
tív tapasztalatokat szereztem, empatiku-
sak és segítőkészek voltak.
Vannake újítások a helyzetük meg
könnyítésével kapcsolatban?
Az egyetemen, különösen az utóbbi 
10–12 évben, számos új beruházás va-
lósult meg. Itt már eleve törvényi köte-
lezettség alapján tekintettel kellett lenni 
az akadálymentesítést szolgáló építési 
sztenderdekre. A régebbi létesítmények 
utólagos akadálymentesítésére szintén 
különböző európai és hazai pályázati 
források és sikeres projektek teremtet-
tek lehetőséget. A Miskolci Egyetem 
campusán e tekintetben számos elem 
megvalósult, mind a fizikai akadálymen-
tesítés, mind az infokommunikációs aka-
dálymentesítés terén. Talán a legfonto-
sabb újítás a személyi segítői rendszer 
kialakítása és folyamatos működtetése, 
amelyet a Hallgatói Központtal közösen 
dolgoztunk ki. Szintén kialakult a mun-
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kamegosztás az egyetemi szakmai 
koordinátor, a gazdasági koordinátor 
és a Hallgatói Központ fogyatékosügyi 
referense között. A közös munkához 
nagymértékben hozzájárul Jakab 
Nóra rektorhelyettes asszony. 
Mi a legnagyobb nehézség, ami az 
ő segítésüket érinti?
A regisztrált fogyatékossággal élő hall-
gatók igazolásainak érvényessége 
– azok esetében, akiknek igazolásai 
nem „állapota végleges” minősítésűek 
– több esetben azért járt le, mert az ille-
tékes hatóság több hónapos csúszásban 
van a felülvizsgálatok elvégzése kapcsán.
Összegezve, úgy gondolom, hogy a 
Miskolci Egyetem fogyatékossággal élő 
hallgatói minden segítséget megkap-
nak tanulmányaik folytatásához, sikerült 
kialakítanunk egy olyan, hosszútávon 
fenntartható rendszert, amely a felada-
tok optimális elosztásával, az állandó el-
érhetőség biztosításával jó alapot teremt 
a sikeres folytatáshoz.

Annak érdekében, hogy a fogyatékos-
sággal élők helyzetét más szemszög-
ből is megismerhessük, egy érintett 
hallgatónak is feltettem kérdéseim. A 
továbbiakban Dobos Dóra, a Műszaki 
Földtudományi Kar másodéves, földrajz 
alapszakos hallgatója mondja el tapasz-
talatait.
MEgazin: Mennyire segít neked az 
egyetem abban, hogy megkönnyítse a 
helyzetedet?
Az egyetem által kérhettünk segítséget, 
amit egy évfolyamtársam el is vállalt. Le-
írtam, hogy miben kéne nekem segíteni, 
mindketten kitöltöttünk pár papírt, hogy 
megkönnyítsük a kommunikációt, ilyen 
egyszerű az egész.

Te ugye tolószékkel közlekedsz. Úgy 
gondolod, hogy megfelelő infrastruk
túra áll rendelkezésre ehhez az egye
temen?
Van jó pár lift, de előfordult már, hogy el-
mentem az egyikhez, az nem működött, 
elmentem a másikhoz, az sem, így me-
hettem a harmadikhoz. Valamint, amíg 
nem lehetett használni a hidat, amit most 
újítottak fel, elég necces volt arrafelé a 
közlekedés. Összességében viszont elé-
gedett vagyok.
Van arra lehetőséged, hogy egyetemi 
keretek között más mozgáskorláto
zott hallgatót megismerj?
Többször felvetődött már ez a kérdés, 
hogy járnánk-e ilyen csoportokba, de még 
egyszer sem került megrendezésre. Sze-
rintem nem olyan sokan vagyunk itt, akik 
ilyen típusú vagy hasonló betegségűek, 
úgyhogy nem tudom, hogy sok értelme 
lenne-e. Valamint a mozgás vagy bénulá-
sos betegségben szenvedők egy része le-
velezős, így nincs is igazán lehetőségünk. 
Összességében meg vagy elégedve 
az egyetemi szolgáltatásokkal?
Én teljes mértékben meg vagyok eléged-
ve, hiszen nem olyan rossz az állapotom, 
csak kevés segítségre van szükségem, 
és azt mind megkapom az egyetemen. 

Somoskői Dóra

Fotó: Dr. Fekete SándorMEGAZIN
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zölD sárKány teaház

Mikor és hogy alakult a teaház?
1999. november 29-én nyitottunk egy 
szombati napon reggel 9 órakor, de a 
nyitást megelőzte egy majdnem másfél 
éves előkészület. Elmentem tanulmá-
nyi útra Budapestre, ahol akkor még 
csak három teázó volt. Próbáltam ott is 
a stílusokat megnézni, mindenhova be-
ültem, mindenkivel beszélgettem kicsit. 
Volt olyan, aki nagyon szerette volna, 
ha olyan teázót nyitok, ahol csak kifeje-
zetten zöld és fekete teákat árulnak, és 
ha valaki cukrot kért a teához, annak in-
kább nem adtak teát. Nyílván így Miskol-
con le is húzhattam volna a rolót. Ezért 
kellett egy olyan stílust választani, ahol 
tudnak az emberek mindenféle teából 
válogatni. Én azt választottam – a Vörös 
Oroszlán Teaházzal kezdtem kooperálni 
–, hogy nagyrészt azt a stílust követtük, 
amit ők. Náluk tanultam meg, hogy mit 
hogy kell csinálni, beköltöztem oda egy 
hétre, jófejek voltak a tulajok, gyakorla-
tilag beálltam és én is csináltam, amit 
kell. Nagyon fontos volt, hogy ne egy 
kommersz kanna-csésze szettet hoz-
zunk ide. Rédly Magdolna keramikus 

iparművész készítette az első kanna-
készletemet.
Mióta foglalkozik teákkal és melyik a 
kedvence?
Én mindig is szerettem a teákat. Az 
első érdekesebb finom teát Lengyelor-
szágban vettem a '80-as években. Ott 
jobban megvolt a teakultusz, kicsit ha-
marabb beszivárgott a kultúra. Nálunk, 
amit lehetett kapni a boltban, azt itták az 
emberek, én azokból is próbáltam a jobb 
minőségűeket inni. A gyerekkoromban is 
a grúz teát, a marascino nevezetű teát 
ittam, azóta is szeretnék olyat, de már 
nincs. Az Earl Gray teát is akkor szeret-
tem meg. Hogy mióta foglalkozom teá-
val? Azóta, mióta kipattant a fejemben, 
hogy teázót szeretnék. Akkor azért nem 
voltam kiképezve ebből. Gyógyteákkal 
foglalkoztam előtte, de az egy teljesen 
más dolog.
Hogyan jellemezné a hely légkörét, ki 
a célközönség?
Igyekszünk egy relaxációs helyet kiala-
kítani, ahová ha bejön az ember, bármi-
lyen, akár élénkítő teát inni, érezze ki-
csit úgy magát, hogy belecsöppent egy 

Lassan 20 éve ékesíti Miskolc belvárosát a Weidlich-udvar aljában található Zöld Sár-
kány Teaház, városunk elsőszámú pihentető, nyugalmas szórakozóhelye. A teaház tulaj-
donosával, Horváthné Joó Tímeával ültünk le egy interjúra.
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külön világba, le tud egy kicsit nyugod-
ni. Ehhez hozzátartozik nyilván, hogy a 
zene is olyan legyen – már ha nem én 
vagyok és rockot hallgatok. Az a cél, 
hogy aki ide bejön, az jól érezze magát. 
Nyilván így visszatér a vendég is – húsz 
év alatt lassan vannak olyan vendége-
im, akik gimnazistaként kezdték, és már 
a gyerekeik járnak ide. Vannak, akik el-
mennek külföldre, és ha hazajönnek, az 
az első, hogy bejönnek megnézni, hogy 
megvan-e a teázó, aztán viszik maguk-
kal a kedvenc teájukat. A célközönség 
gyakorlatilag bárki, és ez ténylegesen 
is így van. Nyilván legnagyobb arány-
ban diákok, de nagyon sok idős is be-
jár. Családok babakocsival, kutyával is 
bejöhetnek. Sok sárkányt is gyűjtöttem, 
amikkel a kisgyerekek is tudnak játsza-
ni. Az idősebbek is szeretik, például van, 
aki azt mondja, hogy azért jön ide a ba-
rátnőivel, hogy ne ő mosogasson otthon.
Annak idején volt rá lehetőség, hogy 
kimenjünk az Egyetemvárosba, csinál-
tunk is egy felmérést, hogy lenne-e rá 
igény, de az volt a válasz, hogy akkor 
már inkább bejönnek ide, ott pedig el-
mennek a klubba. Akkoriban ez a hely is 
feleekkora volt, fent csak három asztal 
volt. Egy év után derült ki, hogy túl kicsi, 
akkor bővítettük, átvettük a szomszéd 
üzlet helységét, engedélyeket kértünk, 
hogy lebonthassuk a falat, galériát épít-
hessünk, bár van, hogy most is kevés-
nek bizonyul.
Változnak a vendégek?
Nem. Persze mindenki öregedik, de 
arányaiban ugyanaz, mint mindig. A hor-
gászokhoz szoktam hasonlítani. Mi a 
közös a horgászokban? Az, hogy mind-
egyik szeret horgászni – ez itt is így van, 
de mindenki más. Rengetegféle ember 
jár be, olyan is, akiről nem gondolná az 
ember, hogy valaha is teát iszik. Nagyon 

sokan próbálnak kicsit egészségesebb 
vonal felé menni, így a kávét kiiktatják 
az életükből, és a tea veszi át a helyét. 
Lassabban épül fel, tovább tart, nem ter-
heli annyira a szívet, így minden szem-
pontból egészségesebb a tea.
Készül valamilyen változással a jö
vőben?
Apróbb változások mindig vannak, min-
dig próbálok újításokat behozni. A tea-
felhozatalban is mindig van változás. 
Vannak teák, amiket hiába szeretnek az 
emberek, egyszerűen egy idő után meg-
szűnnek, de van, ami nyitás óta mindig 
van és mindig lesz, például az ír krém és 
a tejszínes karamell, vagy a natúr teák. 
Szoktak szervezni vagy helyet adni 
közösségi programoknak?
Persze, amióta megvagyunk, mindig 
is volt. Voltak utazási irodának diave-
títései, Laár András volt itt többször a 
buddhista közösség meghívottjaként. 
Filmvetítések, könyvbemutatók szoktak 
lenni, a színházból sajtótájékoztató is 
volt itt. Mostanában egy fix körre álltunk, 
a „Jó a Jókain!” program keretein belül 
mint információs pont szerepel a teázó. 
Minden kedden játékestek vannak, ha-
vonta egy kedden pedig kvízestek, amik 
nagyon jó hangulatban telnek. A Face-
bookon szoktuk a programokat hirdetni, 
mindig van valami, vagy kitalálnak ne-
kem valamit. A belépés természetesen 
minden esetben ingyenes.

Demeter Péter

Fotó: Sivák KoppányMEGAZIN
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MEgazin: Kérlek, mutatkozzatok be 
és mondjátok el, hogyan jutottatok a 
HÖK közelébe!
Utassy Emese: Harmadéves vagyok a 
Gazdaságtudományi Kar Pénzügy és 
Számvitel szakán. Másodévesen kerül-
tem a GTK Szociális és Ösztöndíj Bizott-
ságába. Fontos számomra a rászoruló 
hallgatók segítése, és úgy gondoltam, 
hogy ez a legjobb fórum erre. Ezért je-
lentkeztem a HÖK-be, mint Térítési és 
Juttatási alelnök.
Pente Zsombor: Másodéves Kereske-
delem és Marketing szakos hallgató va-
gyok. Idén kerültem be a HÖK-be, mint 
szakos képviselő, illetve a Kollégiumi 
Bizottságba is. Emellett a Kulturális és 
Sport Bizottságban is tag voltam. Megü-
resedett a Kollégiumi Bizottság elnöki 
tisztsége, és úgy gondoltam, hogy egy 
kicsit nagyobb fába vágom a fejszémet. 
Szeretném magam kipróbálni és a hall-
gatók érdekeit képviselni.

Kérlek, mondjátok el, hogy mi a fela
datotok a HÖKön belül!
UE:  Térítési és Juttatási alelnök vagyok, 
vagyis a Szociális Ösztöndíj Bizottság 
elnöke. A pályázók alaptámogatásra, 
rendszeres szociális ösztöndíjra és rend-
kívüli  szociális ösztöndíjra pályázhatnak 
a SZÖB-ön belül. A feladatom ezeknek 
a koordinálása. Célom, hogy a hallgatók 
minél könnyebben tudjanak pályázni és 
minél több információ eljusson hozzájuk.
PZs: A Kollégiumi Bizottság alelnöke 
vagyok. Feladataim közzé tartozik a 
kollégiumok kari alelnökeit vezetni, tá-
jékoztatni a különböző feladatokról és 
megszavaztatni a felmerülő kérdéseket. 
Feladatom még, hogy a kollégiumi fé-
rőhelyeket racionalizáljuk, tehát minden 
kollégiumban fel legyenek töltve a férő-
helyek. Próbáljuk megadni azt a lehető-
séget, hogy a hallgatók oda kerüljenek, 
ahova szeretnének, azonban ez nem 
mindig kivitelezhető, de ezen vagyunk. 
Szeretném elérni, hogy mind a kollégi-
umi, mind az egyetemi hallgatók bátran 
forduljanak hozzám kérdésekkel.
Milyen platformokon érhetnek el ben
neteket az egyetemi hallgatók?
UE: A ME-HÖK weboldalán megtalál-
hatóak a különböző bizottságok, így a 
SZÖB is. Ott megtalálhatják a nevem és 
elérhetőségem, illetve a kari SZÖB-el-
nökök elérhetőségét is.  A ME-HÖK 
Instagram oldalán tájékozódhatnak az 
aktuális pályázati időszakról, ahol online 
konzultációval is rendelkezésükre ál-
lunk. A pályázatot az Unisys rendszeren 

Me-höK interjú
Folytatjuk a Hallgatói Önkormányzat tagjainak bemutatását. Ezúttal Utassy Emese, 
Térítési és Juttatási alelnökkel valamint Pente Zsombor, a Kollégiumi Bizottság alel-
nökével beszélgettünk a HÖK-ben betöltött szerepükről és a hagyományőrzésről. 

Fotó: Sivák Koppány
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keresztül nyújthatják be. 
PZs: A kollégiumnak van külön oldala és 
elérhetősége. Ott is, valamint Instagra-
mon is elérhetnek a hallgatók. Én afelé 
hajlok inkább, hogy személyesen be-
széljük meg a problémákat, panaszokat, 
és  közösen találjunk rá megoldást.
Melyik a kedvenc részetek a ha
gyományőrzésben?
UE: Nekem már lehetőségem adódott 
szakestélyt szervezni, ami nem egy egy-
szerű feladat, de sok segítséget kaptam. 
Nagy összekovácsoló ereje van a hagyo-
mányőrzésnek, ami sok más egyetemen 
nem adódik meg. A rendezvényeken is 
úgy veszünk részt, pl. a sportnap, Ko-
limpia, hogy a legtöbben megkeresztel-
kedett hallgatók vagyunk. A  gólyatábor 
is sokkal különlegesebb a hagyományok 
által.
PZs: A kedvenc részem a hagyományőr-
zés terén, hogy egy nagyon szoros kö-
zösséget tud kiépíteni és egy régi kultú-
rát, hagyományt elevenítünk fel ezáltal. 
Minden szakest a maga módján más, 
abban, ahogy levezényelik, ahogy a tör-
téneteket mesélik. A megkeresztelt hall-
gatók sokkal közelebb tudnak egymás-
hoz kerülni és több programon vehetnek 
részt.

Mik a terveitek az elkövetkező idő
szakra?
UE: Úgy érezzük, hogy a pályázati tájé-
koztató nem teljesen megfelelő a hallga-
tók számára, így szeretnénk azt meg-
reformálni úgy, hogy minél érthetőbb 
legyen, esetleg minél több mintadoku-
mentumot tartalmazzon. Úgy gondolom, 
hogy vannak olyan hallgatók, akik jogo-
sultak lennének a pályázatra, mégsem 
pályáznak, mondván túl sok utánajárást 
vonz maga után. Azt szeretnénk elérni, 
hogy minél több hallgató merjen pályázni 
és megkapni ezt a lehetőséget.
PZs: Elsődleges céljaink közé tartozik 
nekünk is, hogy a pályázati tájékoztatót 
minél részletesebben és a lehető leg-
hamarabbi időpontban át tudjuk adni a 
hallgatóknak. Valamint, ha valamelyik 
dokumentummal kapcsolatban kérdésük 
lenne, tudjunk időben reagálni. Célunk 
még, hogy a jelenlegi üres férőhelyeket 
feltöltsük és csökkentsük a kihasználat-
lanságot. Szeretnénk továbbá közösségi 
feladatokat és csapatépítő programokat 
is tartani.
Mit tanácsoltok azoknak, akik esetleg 
jelentkeznének a HÖKbe?
UE: Elsőévesként még tőlem is távol állt 
a dolog, de amikor jelentkeztem a kari 

SZÖB-be, akkor kiderült, milyen jó kis 
csapat. A HÖK által közelebb kerülhe-
tünk a különböző karok hallgatóihoz, 
és segítséget tudunk nekik nyújtani 
mindenben, amire szükségük van. Min-
denkit arra biztatok, hogy csatlakozzon.
PZs: Én úgy gondolom, hogy aki érez 
magában késztetést arra, hogy a hall-
gatók érdekeiért kiálljon, az minden-
képpen próbálja ki, segíteni tudunk 
neki a beilleszkedésbe, illetve a felada-
tainak a megismerésében.

Somoskői Dóra

Fotó: Sivák Koppány
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20 One step 

interjú Dr. szabó-tóth Kingával

        Dr. Szabó-Tóth Kinga szociológussal, az Alkalmazott Társadalomtudományok Intézetének ve-
zetőjével ültünk le beszélgetni az oktatási módszertanokról, munkásságáról és a hallgatóság 
bevonásáról beszéltünk.

20 Fókuszban
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Hogyan tudja összevetni az intézet
vezetői szerepkört ilyen sok kurzus 
oktatásával?
Én nem szerettem volna eltávolodni a di-
ákoktól, mert nekem a tanítás az a terület, 
ahol feltöltődöm, valamint általában nagy 
sikerélményeket ad. Bármi is a munkám 
intézetvezetőként, az adminisztratív 
munka, ügyintézés, karbantartás, projek-
tek menedzselése, az önmagában nem 
túl szívderítő. Igazából jobban szeretem 
az előadások, workshopok tartását, illet-
ve a diákokkal kialakítani egy aktívabb 
kapcsolatot az órákon.
Milyen módszerei vannak erre?
Tulajdonképpen nem a régi módsze-
rekkel oktatok. Abban, hogy másfél órát 
ül valaki egy előadáson, én sosem hit-
tem, már akkor sem, mikor idekerültem 
1998-ban oktatóként. Én megpróbálom 
felmérni, hogy milyen a csoport összeté-
tele és ehhez próbálok alkalmazkodni az 
oktatási módszerekben. Sokkal inkább 

az interakció, a személyes kapcsolódás 
viszi ezeket az órákat, erre intézetként is 
nagy hangsúlyt fektetünk. Nagyon fon-
tos, hogy az oktató át tudjon adni egy 
szemléletet. A társadalomtudományok a 
humánus szemlélet és az önismeret át-
adásáról szólnak, arról, hogy érzékenyek 
legyenek a hallgatók a társadalom és sa-
ját problémáikra is. Az e-learningben nem 
hiszek, mert rám a tanárok hatottak, tőlük 
tanultam meg, milyen egy szociológus, 
és nem jó, ha személytelenedik a tanítás, 
hiszen itt az interakciók miatt nevelődnek, 
válnak társadalomtudósokká a hallgatók.
Hogyan kezeli a hallgatókat?
A legfontosabb dolog, amit adnunk kell a 
diákoknak, az a szabadság, csak azzal 
jól kell bánni. A középiskolában nincs, 
az egy borzasztó feszített közeg. Az 
egyetemen viszont fontos, hogy jól gaz-
dálkodjunk az időnkkel. El lehet lébecol-
ni egy egyetemen 3–4 évet úgy, hogy 
gyakorlatilag nem érint meg minket az 
önismeret szele, hogy merre kéne fel-
nőttként továbblépni, hogy bármilyen tu-
dást összeszedtünk volna, sok esetben 
gondot is jelent nekik ez a felnőtté válás. 
Mindig át kell gondolnunk, hogy hol tar-
tunk éppen, ezért is fontos a kritikai gon-
dolkodás. Ezeken a képzéseken meg-
tehetjük, hogy állandóan reflektáljunk a 
világra. Mondom is a hallgatóknak, hogy 
kövessük az aktuális közéletet, mert így 
tudjuk felvenni a fonalat. Kritikusan, de 
szabadon kell tudni kiválasztania az em-
bernek, hogy mivel foglalkozzon később.
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Fotó: internet

Kellett változtatni?
Csak abban, amit a világ változtatott raj-
tunk, és ezt magamon is érzékelem. Az 
információs társadalom nagy kihívások 
elé állítja az oktatást, én is folyamatosan 
azon gondolkodom, hogyan tudom az 
órámat élővé tenni, mert másképp elő-
veszik a telefont. Nagyon jó, hogy olyan 
tárgyakat tanítok, amik alkalmat adnak 
a kísérletezésre. Persze kell az elmélet, 
ezt mindig el is mondom, de meg kell vi-
lágítani, hogy azt gyakorlatban hogyan 
kell használni. A hallgatók az órán már 
projekteket terveznek. A nyelvtudás is 
elengedhetetlen, illetve talán még az, 
hogy ne szakbarbárokat neveljünk. Én 
nem szeretném, hogy az itt tanult hallga-
tók csőlátással rendelkezzenek.
Nehéz a politikát kivonni ezekből a 
képzésekből?
Nyilván aktuálpolitikának nincs helye 
az egyetemen, de követjük Max Weber 
elveit az oktatásnál, aki azért lefektette 
az oktatás alapjait. Egy szélesebb per-
spektívába helyezve, akár történelmi 
példákkal szemléltetve rá lehet világítani 
a kérdések sokarcúságára. Ha egy ok-
tató kifejti, hogy milyen etikai talajon áll, 
de a diákokat felnőttként kezelve hagy-
ja, hogy szabadon gondolkodjanak egy 
témáról, meg fognak tanulni érvelni, a 

dolgok sokszínűségét látni, és be tudják 
mutatni azt. Nyilván ezekhez a szakok-
hoz kell egy segítő attitűd, hisz nem egy 
fasiszta tudomány. Ez az attitűd többfé-
le helyről táplálkozhat, akár konzervatív 
vagy liberális szemléletből is.
Folytat jelenleg valamilyen ku tatást?
Rengeteget. Az oktatói leterheltség 40%, 
így van a munkakörömben is. 40% emel-
lett a kutatások, 20% pedig az egyén-
munka. Elég nagy lehetőséget kaptak 
mostanában a társadalomtudományok 
a projektekre, a legizgalmasabb talán 
a Creative Region program. 25 abaúji 
települést vizsgálunk, ebben a hallgató-
ink, oktatóink is nagymértékben benne 
vannak. Mérünk egy lokális innovációs 
potenciált, adunk számukra lehetőséget 
a továbbfejlődésre. Egy másik fontos pro-
jektünk a Főnix ME – Megújuló Egyetem, 
itt szintén közösségi fejlesztést végez-
tünk, előadásokat tartunk, a településeket 
segítjük. Komolyan vesszük az egyetem 
harmadik missziós tevékenységét is, ami 
azt jelenti, hogy azok szolgálatára helyez-
ni a tudásunkat, akik felhatalmaztak min-
ket arra, hogy itt legyünk. Konferenciákat 
szervezünk, könyveket adunk ki, a tudo-
mányos életben jelen vagyunk, egyhá-
zakkal, alapítványokkal együttműködünk, 
itt a hallgatók kapcsolati tőkéjét is próbál-
juk megalapozni a képzések során.
Mit tud ezzel a diplomával kezdeni egy 
hallgató egyetem után?
Ez a kérdés kb. 10 évvel ezelőttig volt 
jogos, ugyanis ezeken a szakokon éven-
te nagyjából 10–10 hallgató van. Ez így 
van rendben, nem is szeretem a tömeg-
képzést. Ekkora csoportokkal lehet haté-
konyan foglalkozni, ennyi végzős pedig 
akár még a régióban is el tud hatéko-
nyan helyezkedni.

Demeter Péter
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Egyre több felsőoktatási intézményben 
kötelező a szakmai gyakorlat, azaz a di-
ákoknak kötelező egy bizonyos időinter-
vallumot ledolgozniuk egy általuk válasz-
tott cégnél a diploma megszerzéséhez. 
Ez segíthet abban, hogy az egyetem 
elvégzése után ne legyen olyan éles a 
váltás a fiatalok számára, hiszen gya-
kornokságuk alatt tapasztalatot gyűjthet-
nek a munka világából is. Jó pár cikket 
olvashattok azzal kapcsolatban, hogy 
miért is jó gyakornoknak lenni, azonban 
most szeretném összeszedni azokat a 
tanácsokat, gondolatokat, előnyöket és 
hátrányokat, amelyeket mindenkinek ér-
demes tudni ebben a témában!

Tapasztalat
Az első és legnagyobb előny, amit már 
fent is említettem, az, hogy betekintést 

nyerhetünk a munka világába még tanu-
ló éveink alatt. Az egyetemeken főként 
az elméleti tudást sajátíthatjuk el, de a 
szakmai gyakorlat alatt gyakorlatban is 
kipróbálhatjuk a választott szakmánkat. 
Ez segítség lehet abban is, hogy bebizo-
nyosodjon, jó irányt választottunk, vagy 
esetleg váltanunk kell.

Gyakornokság a cégek szempontjából
Manapság egyre több cég  támogatja a 
gyakornokságot, és együttműködésben 
állnak az egyetemekkel. Számos lehe-
tőséget biztosítanak a fiatalok számára. 
Ez mindkét félnek előny, hiszen a diákok 
később akár főállást is szerezhetnek az 
adott helyen, a cég pedig eléri, hogy 
olyan fiataloknak adjon állást, akik már 
tapasztalattal és tudással rendelkeznek.

Felelősségtudat
Szakmai tapasztalat mellett felelőssé-
get is tanulhatunk. Biztosan mindenkivel 
előfordult már, hogy késett egy óráról, 
esetleg az előző esti buli miatt kihagyta 
az egész napot. Sajnos a munka vilá-
gában ez már nem ilyen egyszerű. Aki 
rendszeresen elkésik, illetve nem tudja 
betartani a határidőket, azt elkönyvelik 
megbízhatatlannak, és nem kap több 
feladatot, vagy akár ki is rúgják. Meg kell 
tanulni, hogy amit ránk bíztak, az időben 
és megfelelő minőségben elkészüljön.

MinDen, aMit a gyaKornoKságról tuDni Kell
Az egyetem elvégzése után a legtöbben szeretnénk elkezdeni dolgozni, megtalál-
ni a számunkra tökéletes munkahelyet. Azonban ez nem mindig egyszerű. Ott állunk fi-
atalon, tapasztalat nélkül, friss diplomával a kezünkben. A legtöbb munkaadó pedig 
óriási elvárásokat támaszt az álláskeresők felé. Vajon mi az, ami ebben az esetben 
segítene nekünk, és megkönnyítené a dolgunkat? Nem más, mint a gyakornokság.

Fotó: internet
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23Pályázatok–pályáz(z)atok
Hibázhatunk, de tanuljunk belőle
Természetesen emberek vagyunk, így 
nincs gond abból, ha hibázunk. A mun-
kahelyen mindenki tudja, hogy gyakor-
nokok vagyunk, így még csak tanuljuk a 
munkafolyamatokat. Az azonban fontos, 
hogy ha bizonytalanok vagyunk, mindig 
kérdezzünk, járjunk utána a kérdések-
nek, illetve tanuljunk a hibáinkból.  Emel-
lett pedig mindig kérjünk visszajelzést 
a feletteseinktől, mi az, amit esetleg 
másképp kellene csinálni, hogyan ja vul-
hatunk?

Legyünk bátrak és nyitottak!
Természetes, hogy ha bekerülünk egy 
munkahelyre, kezdetben esetleg félén-
kek vagyunk, nem merünk kibontakozni, 
de ha új ötletünk van bármivel kapcsolat-
ban, ne habozzunk! Legrosszabb eset-
ben elvetik az ötletet, de mindenképpen 
értékelik a próbálkozást. A legtöbb főnök 
és munkatárs szereti, ha már fiatalon 
határozottak, kreatívak és nyitottak va-
gyunk. A nyitottság pedig azért is fontos, 
hogy minél több embert megismerjünk. A 
kapcsolatok kiépítése szintén nagy lehe-
tőség a gyakornokság alatt. 

Ne legyünk szolgalelkűek!
A szakmai gyakorlatok kötelező ideje 
általában pár hét vagy hónap. Vannak 
olyan diákok, akik már előre gondolkod-
va akár korábban keresnek maguknak 
gyakornoki állást, és több éven keresz-
tül, párhuzamosan a tanulmányaikkal ott 
dolgoznak. Ez nem mindenkinek sikerül 
a tanulás mellett. A szakmai gyakorlat 
nélkül azonban nincs diploma, így saj-
nos sokan abba a hibába esnek, hogy 
utolsó pillanatban kénytelenek dönteni 
az adott munkahelyről. Sok cég pedig 
ezt ki is használja, és például nem kap-
nak pénzt az elvégzett munkáért. Pedig 
a törvény szerint a gyakornoki munka so-
rán a munkaszerződésben többek között 
meg kell határozni az alapbért. A másik 
hiba pedig, ha a gyakornokokra akár egy 
vagy több főállású feladatát is rábízzák. 
Valószínűleg meg tudja csinálni, de ke-
vesebbet kap érte, így a cég spórol rajta. 
Nem szabad beleesnünk ebbe a hibá-
ba, tisztában kell lennünk a jogainkkal! 
Ne hagyjuk, hogy kihasználjanak ben-
nünket!

Ezek lettek volna a gyakornoksággal, 
szakmai gyakorlattal kapcsolatos legfon-

tosabb gondolatok. 
Összefoglalva még egyszer kije-
lenthetjük, hogy rengeteg dolgot ta-
nulhatunk, ha már egyetemi éveink 
alatt elkezdünk dolgozni. A szakmai 
tapasztalat szinte nélkülözhetetlen 
ahhoz, hogy a diploma megszerzése 
után a számunkra megfelelő munka-
helyen dolgozhassunk. Ne felejtsünk 
el időben gondolkodni, járjunk nyitott 
szemmel, és legyünk mindig nyitottak 
a munka világa felé!

Krajnik Dorka

Fotó: internet 
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prezentációs techniKáK és trÜKKöK
Miért van az, hogy önmagukban az adatok, tények prezentálása nem fogja meg a kö-
zönség figyelmét? Miért van szükség az érzelmek bevonására egy konferencián vagy egy 
üzleti prezentáción is? Hogyan lehet már pár egyszerű trükkel is felpezsdíteni az előadá-
sodat? A következő cikkben ezekre a kérdésekre kaphattok választ.

A hétköznapi élet során igen gyakran 
szembesül mindenki azzal a problémá-
val, hogy valamilyen témával kapcso-
latban, kisebb-nagyobb közönség előtt 
prezentálnia kell. Jobb esetben van 
hozzá segítőtársunk is, ám előfordul-
hat, hogy teljesen egyedül, csupán az 
általunk készített vagy felhasznált se-
gédanyag társaságában kell kiállnunk. 
Egy jó előadó önmagában is sokat ad, 
de ha az előadáshoz szép, letisztult, 
modern prezentáció is társul, az élmény 
garantált, és üzeneteink is mélyebb nyo-
mot hagynak hallgatóságunkban. 
A prezentációs programok közül az alább 
felsoroltak a legsokszínűbbek és a leg-
inkább felhasználóbarátok: Google diák, 
PowerPoint, Prezi, Canva, vizuális kiegé-
szítésre pedig még: Infogram, Piktochart.
Színek: Egy diasor készítésekor mindig 
törekedjünk a színharmóniára. Ehhez 
nem kell grafikusnak lenni, csupán annyi 
a lényeg, hogy a képen látható színek 
alapvetően passzoljanak egymáshoz. 
Ebben segítségünkre lesznek az egyes 
programok beépített tervezőeszközei is, 
pl. PowerPointban a Témák funkció. 
Képek: Mindig olyan képeket válasz-
szunk, ami passzol az adott témához, 

és hozzákapcsolja a közönség asszoci-
ációját az üzenethez. Hagyjuk a képeket 
mesélni! A képen legyen egy fókuszált 
eseménypont, de maradjon hely, ahova 
lehet szöveget tenni. Ha nincs, akkor azt 
„zajos” képnek hívjuk.
Animáció: Az animálás látványosabbá 
és izgalmasabbá teszi az előadást. Az 
egyszerű beúsztatástól a beesésen át 
a legkülönfélébb speciális megjeleníté-
sekig sokféle módszer valósítható meg, 
ezeket ráadásul hanghatások is kísérhe-
tik. Ugyanakkor vigyázz, ne ess túlzásba!
Az előadás verbális része:
Létesíts szemkontaktust! Százfős vagy 
még nagyobb hallgatóság esetén per-
sze ez nem egyenként értendő, de se-
gíthet, ha néhány kiválasztott személyre 
ránézel, esetleg rámosolyogsz prezen-
tálás közben. Ha már csak egy ember 
is visszamosolyog, hidd el, az is önbiza-
lomlöketet ad.
Beszélj lassan! Ha az ember ideges, 
nem csak a szívverése lesz szaporább,a 
szavak is hajlamosak gyorsabban el-
hagyni a száját. Figyelj oda, hogy ne 
hadarj, mert úgy jelentősen csökken a 
szavaid érthetősége: inkább lassíts egy 
kicsit, még ha úgy is tűnik, hogy túlságo-
san lassú lett a tempó. 
Remélem, a fenti tanácsok tudtak se-
gíteni a prezentálásra való felkészülés-
ben. Lényeg a lényeg: törekedj minél 
több információ átadására, függetlenül a 
közönség reakcióitól.

Oláh Zsófia
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pénzÜgyi appliKációK
A pénzügyeink kezelése az egyik legkényesebb és legfontosabb témánk, amibe 
néha akkor is beletörik a bicskánk, ha nem lépjük túl a keretünket. Viszont jó hírünk van: 
több olyan alkalmazás áll rendelkezésünkre, amelyekkel nemcsak tételesen követhet-
jük kiadásainkat, hanem akár törlesztési és megtakarítási terveket is készíthetünk.

A „Hova lett a pénzem?” kérdést első hal-
lásra rémesen egyszerűnek tűnik meg-
válaszolni. Alapjáraton adott a lakbér 
vagy hiteltörlesztés, rezsiköltségek, egy 
péntek esti buli, nagybevásárlás, akciós 
sör, 50%-os leárazás és így tovább. Az 
ilyen típusú kiadásokkal általában előre 
számolunk és vissza is tudjuk követni, 
hogy a cipőink számának növekedésé-
vel párhuzamosan csökkennek a ban-
kók a zsebünkben. Az igazi problémát 
inkább a tervezetlen, impulzív vásárlás 
okozzák. Az ilyen kiadások lekövetésére 
szerencsére már több ingyenes appli-
káció is rendelkezésünkre áll, amelyek 
alapvetően ugyanazon az elven működ-
nek: megadunk egy kiinduló összeget, 
amiből aztán szépen levonjuk a költése-
ket. Az alábbiakban néhány ilyen appot 
szeretnék bemutatni nektek.
Koin (Android, iOS): Elég egyszer 
megadnunk a rendszeres befizetéseket 
(például internet-előfizetés), így azo-
kat automatikusan levonja minden hó-
napban, nem kell újra és újra beírni. A 
kiadásokat pedig felcímkézhetjük, hogy 

egyértelmű legyen, mit értünk bevá-
sárlás alatt. Az Egyenleg menüpontnál 
látható, hogy állunk a költésekkel és 
mennyi pénzünk van még, az Áttekintő 
feliratra kattintva pedig kategóriánként, 
százalékos arányban és konkrét ösz-
szegben is átnézhető, hogy eddig mire 
mennyit költöttünk.
Money Lover (Android, iOS): Részle-
tes riportokat készít nekünk táblázatok-
kal, grafikonokkal és statisztikákkal a 
költekezési szokásainkról. Feltüntethet-
jük tartozásainkat, költségkereteket ha-
tározhatunk meg, de bekapcsolhatjuk az 
utazómódot is, ha egy adott esemény-
hez akarjuk kötni kiadásainkat.
Money Manager (Android, iOS): Meg-
adhatjuk, mennyi készpénzünk van, 
illetve bankszámláink és hitelkártyáink 
egyenlegét is, és hogy éppen melyikről 
mennyit költöttünk. A Walleten azt is nyil-
vántarthatjuk, kinek adtunk kölcsön vagy 
épp mi mennyivel tartozunk, írhatunk be-
vásárlólistákat, és azt is feltüntethetjük, 
mire kaptunk garanciát. Az Expense IQ 
akár napi szinten is készít nekünk jelen-
téseket, és figyelmeztetéseket küld.
Azoknak, akik mindig maguknál tartják a 
telefonjukat, nagyon hasznosak tudnak 
lenni ezek az alkalmazások. Azonban ha 
jobban bízol egy saját magad által terve-
zett formátumban, Excelben könnyedén 
készíthetsz egy pénzügyi táblázatot az 
adott hétre/hónapra vonatkozóan. 

Oláh Zsófia
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Mi az a Bullet Journal?
A legegyszerűbb válasz a kérdésre az, 
hogy a Bullet Journal egy teljes mérték-
ben személyre szabott határidőnapló. De 
ez annál sokkal több. Igazság szerint ez 
egy módszertan. A legjobban úgy írhat-
nánk le, hogy a tudatosság gyakorlása 
produktív álruhába öltve.  Segít abban, 
hogy rendben tartsd a dolgaidat, miköz-
ben tisztában vagy a miértjeiddel is.
Miből áll egy  BJ? 
Mivel személyre szabott, így mindenkinek 
másból áll. De az első oldal ugyanaz min-
den Bullet Journalban. A jelek rendszere. 
Amivel a személy megjelöli, hogy az apró 
kis motívumok mit fognak a későbbiek-
ben jelenteni, pl.: egy kérdőjel jelentheti 
azt, hogy meg kell nézni valamit az in-
terneten vagy egy @ jelentheti azt, hogy 
e-mailt kell írni. És a továbbiakban jönnek 
a leosztások. Havi, majd heti. Az elsőben 
a személy nagyvonalakban le tudja je-
gyezni az elkövetkezendő eseményeket, 
a másodikban pedig részletesen tud írni 
a napi  órákról, eseményekről, találko-
zókról, vagy akár beadandókról. Ezeken 
kívül népszerűvé váltak még a „követő 

oldalak”, ahol a Bullet Journal tulajdono-
sa nyomon követi a heti edzések számát, 
a bevitt folyadékmennyiséget, vagy akár 
a mindennapi hangulatokat. Az, hogy az 
ember mit szeretne számon tartani, ismét 
személyfüggő, hiszen mindenkinek más a 
fontos.
Mi az első lépés? 
Először is mindig jó inspirációt keresni. Az 
interneten millió kép és kész oldalak van-
nak fenn. Ha letisztáztuk magunkban az 
elképzeléseinket, nincs más hátra, mint 
belevágni. Az üres lapok ijesztőek lehet-
nek. De ennek a fajta módszernek ez a 
lényege. Ha hibázunk, azt kitudjuk javíta-
ni, átrajzolni, leragasztani egy matricával. 
Tehát itt nincsenek hibák, csak átugorható 
akadályok. 
Bullet Journal és társai
A határidőnaplókon és az egyszerű naplón 
kívül sokan készítenek még Travel Jour-
nalt, amiben kirándulásaik során szerzett 
tapasztalataikat jegyzik le, és megörökí-
tenek gondolatokat. Egy második testvér 
ebben a hatalmas családban a Scrapbook, 
ami többnyire fényképekből áll, viszont 
még itt is hatalmas jelentősége van annak, 
hogy a személy tudatosan éljen.
A Bullet Journal nevét is onnan kapta, 
hogy gyors, viszont személyes. Mindenki 
a saját kedvére díszíti az oldalakat vagy  
ír le dolgokat, gondolatokat, dalszöve-
geket. Ez a fajta napló tényleg tökéletes 
arra, hogy a személy abban az adott pilla-
natban tudja a miértet, a hogyant és a mit. 
A későbbiekben pedig visszaemlékezzen 
a dolgokra, amik történtek. 

Berényi Barbi

határidőnaplók: a bullet journal

Fotó: Berényi Barbi

26 Trend&Tech

A MEgazin februári számában olvashattatok arról, hogy miért is jó határidőnaplót vezetni, 
miben segít. A cikkben szó volt a Bullet Journalokról ami pár kérdést vont maga után.
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ej, ráérÜnK arra Még!
Egyetemi éveink alatt a halogatás mesterségét felsőfokon tudjuk mívelni. Azonban ha me-
guntuk, hogy egy körrel mindig le vagyunk maradva a megtanulandókban, nézzük, milyen 
alternatívák segíthetnek a felzárkózásban. De először is: a halogatás lehet a lemaradás 
előfutára, így nem utolsó szempont ezt pszichológiai oldalról is megvizsgálni. 

Fotó: internet

Miért halogatunk?
Leginkább azért, mert a ránk rótt feladat 
korántsem okoz számunkra örömet. A 
feladatok halogatásával elkerülhetjük az 
ahhoz kapcsolódó negatív érzéseket is. 
Ez egy rövidtávú hangulati javulást ered-
ményez, elhitethetjük magunkkal, hogy 
nagyon sok időnk van még az elvégzen-
dőkre. A jövő azonban magában hordoz-
za a késedelem következményeit. Amint 
ezt beláttuk, nincs más hátra, mint előre. 
Néhány hétköznapi alternatíva, hogyan 
érjünk magunkat utol az egyetemen. 
Figyelem: Nem feltétlenül teszteltek az 
alábbi pontok!

1. Első órák alkalmával tanáraink nem 
véletlenül szokták velünk megosztani 
konzultációs óráik időpontjait, amikor is 
felkereshetjük őket irodáikban, és a le-
hető legjobb értelemben inzultálhatjuk 
őket a tananyagot érintő kérdéseinkkel. 

2. Keresd meg csoportod azon tagját, 
akinek jegyzeteihez nem kell íráselem-
ző, ugyanis gyöngybetűkkel jegyzi le 
irományát és érti is azt. Ha megvan, mu-
tatkozz be neki, előadáson, gyakorlaton 
ülj mindig a látóterében és szuggeráld 
erősen, hogy megkedveljen és kölcsön-
adja az előbb említett kincset, vagy épp 
elmagyarázza saját maga az anyagot. 

3. Ha kisugárzásodnak köszönhetően 
az első két opció negatív, itt az idő, hogy 
olyan helyeken ismerkedj e célból, ahol 

biztosan nem ismernek, tiszta lappal 
kezdhetsz.Tehát míg vársz a buszra, 
tépkedd le a kreatív, kézzel készített ap-
róhirdetések valamelyikét az oszlopról – 
kiváltképp azt, amelyik a te fejlődésedet 
segítené elő egy adott tárgyból. Pötyögd 
be a telefonodba, illedelmesen köszönj 
a vonal túlsó végén lévőnek, majd avasd 
be a problémádba mély bizalommal. 
Amennyiben közös a szimpátia, fordulj 
vissza a buszmegállóba egy álláslehe-
tőséget hirdető fecniért, ugyanis a tudás 
nem lesz olcsó.

4. Se pénz, se „jó tündér keresztanya”. 
Itt az idő, hogy ki se mozdulj, a szoci-
alizációt is megúszhatod. Egyszerűen 
csak legjobb szokásodhoz híven ülj le a 
laptopod elé, de előtte jól húzd be a füg-
gönyöket, keress oktatóvideókat magya-
rázattal, és világosodj meg egy hétvége 
alatt. 

Apagyi Beáta
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Fotók: Oláh Zsófia

28 krea-(tour)

A következő cikkben az (immáron a kollégiumi ajtónkat díszítő) tavaszi ajtódísz elkészítését 
szeretném bemutatni nektek.

tavaszi ajtóDísz

Amire szükséged lesz:
• színes vagy mintás papír
• ragasztó
• olló
• körző 
• festék és ecset

A saját példányomat nagyrészt régi új-
ságpapírból készítettem, de a jobb át-
láthatóság kedvéért a képeken egyszínű 
papírral modelleztem.

Egy virághoz öt szirmot készítettem a 
következő technikát alkalmazva: egy-
forma, szabályos kör alakokat vágtam, 
majd félbehajtottam őket. Ezt követően 
még egyszer megfeleztem, majd az így 
kirajzolódó + egyik cikkelyét meghajlí-
tottam és alulról összeragasztottam, így 
képezve a szirom belső, kidudorodó ré-
szét. Ezt a lépést egy másik cikkelynél 
is megismételtem, így kaptam meg a kí-
vánt alakot. A kész szirmokat ragasztóval 

fixáljuk, majd az aljuknál egymáshoz 
rögzítjük. Én egyszerű stiftes ragasztót 
használtam, mert a folyékonyakkal töb-
bet kell várni a megkötésre.

A dísz alaplapjához kivágtam egy na-
gyobb kör alakot, majd fröcsköléses 
technikával díszítettem: vízfestéket és 
temperát hígítottam egy kis vízzel, majd 
az ecsetet beledugva többször egymás 
után végighúztam egy ujjamat a sörtéken 
magam felé (erre érdemes odafigyelni!), 
ezáltal apró pöttyöket szórva a papírra. 
Aranyszínű alkoholos filccel tettem még 
rá néhány plusz pöttyöt, majd ráragasz-
tottam az ugyanilyen színű gyöngyöket 
és papírvirágokat.

Remélem, te is akkora örömed leled 
majd az alkotásban, mint a kész mű cso-
dálásában!

Oláh Zsófia
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29Kultúra

Az előző rész Thanos csettintésével fe-
jeződött be, amivel elpusztította az em-
beriség felét. 
Az utolsó jelenetekben látjuk kedven-
ceinket porrá válni. Súlyos események 
sorozatát indította el Thanos, amelynek 
köszönhetően az univerzum fele elpusz-
tult, a Bosszúállók sorai pedig darabja-
ikra hullottak. Mindez arra készteti az 
életben maradt Bosszúállókat, hogy egy 
utolsó nagy harcba induljanak a Marvel 
Studios nagy lezárásában.
Március végén kerültek napvilágra azok a 
poszterek, amelyekből tisztán levonható, 
hogy melyek azok a karakterek, akik élet-
ben maradtak és kiktől kell végső búcsút 
intenünk. Amerika Kapitány, Vasember, 
Fekete özvegy, a Hangya, Bruce Ban-
ner, Sólyomszem, Thor, Happy Hogan, 
Pepper Potts, Valkűr, Nebula, Okoye, 
Mordály, Wong, James Rhodes, Marvel 
Kapitány mind túlélték a csettintést.
Szintén márciusban kezdtek megjelen-
ni az új hírek. Először a film kétórásnak 
ígérkezett, majd lassan elérte végső idő-
tartamát, ami 3 óra és 2 perc lesz.

Decemberben érkezett meg az első 
előzetes, amelyben Tony Stark veszi fel 
utolsó üzenetét Peppernek, miközben 
Nebula hajójával kering a világűrben, és 
mindenki más készül az utolsó csatára. 
Majd megkaptuk az első kedvcsinálót 
februárban a Super Bowl ideje alatt, 
amiben először láthattuk az életben ma-
radt szereplőket és halhattuk az első 
mondatot a filmből: „Néhányan tovább-
lépnek. De nem mi.”
Márciusban pedig megérkezett a máso-
dik előzetes, ami bemutatta az életben 
maradt szuperhősöket. Mindegyikőjük 
életéből kapunk egy visszaemlékezést 
személyes tragédiájukra. Az előzetes 
alatt egy idézetet hangsúlyoznak: „A vi-
lág megváltozott, és egyikünk sem tud 
visszamenni. A lehető legjobbat kell ten-
ni, és néha a legjobb, amit tehetünk, ha 
mindent újrakezdünk.”
A második előzetes végén láthatjuk elő-
ször Carol Danvers-t, ahogy Thor előtt 
áll és szemrebbenés nélkül repül el mel-
lette a kalapács. Marvel Kapitány megje-
lenése a csapatban jelentheti azt, hogy 
ő lesz a Bosszúállók titkos fegyvere . A 
március 8-án megjelent Marvel Kapitány 
film végén ismét kaptunk egy bónuszje-
lenetet, amiben láthatjuk, ahogy Ameri-
ka Kapitány és Fekete Özvegy próbálják 
kitalálni, hogy Nick Fury csipogója mit 
jelenthet, majd egyik pillanatról a másik-
ra Marvel Kapitány feltűnik és felteszi a 
nagy kérdést: „Hol van Fury?”

Berényi Barbi

Fotó: internet

bosszúállók: Végjáték

kultúra 29

Úgy tűnik, idén sok történet befejeződik, amik a fiatal korunk részét képezték. A Trónok harca 
záróévada mellett áprilisban jelenik meg a Bosszúállók utolsó része is, ami a Végjáték nevet 
viseli. Napról napra új információk érkeznek a befejezőfilmről, viszont a premier előtt foglaljuk 
összem mit is tudunk biztosan. A cikk spoilert tartalmaz!
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A viadal kabalaállata Bonifác, a szarvas. 
Az esemény célja, hogy a csapatok fu-
tói Egerből a Bükk-hegység csodálatos 
tájain keresztülfutva (több szakasz a 
Bükki Nemzeti Park területén, néhol 900 
méter magasságot is átlépve) eljussa-
nak a borsodi megyeszékhelyre. 
A mezőny 10 órakor rajtolt Egerben a 
Dobó térről, innen Felsőtárkány – Hereg 
rét – Bánya hegyi elágazás – Rejtek 
–Bánya hegyi elágazás – Nagymező 
– Bánkút – Szentlélek – Őskohó – Csa-
nyik-völgy – Királyasztal volt az útvonal.
A 29. Bosch Szarvasűzők váltófutóver-
seny utolsó újraindítása Miskolcon, a Hő-
sök terén történt meg. A befutóemberek a 
Miskolci RoadCycling Club (MRCC) spor-
tolóinak felvezetésével Déryné u. – Kan-
dia köz – Szemere Bertalan u. – Görgey 
Artúr u. – Csabai kapu – Jászi Oszkár 
út – Ifjúság út – Középszer utca – Szent-
györgy út – Miskolctapolcai u. érintése 
után érkeztek meg a Miskolci Egyetemre, 
egész pontosan a  Miskolci Atlétika Cent-
rum atlétikai pályáján kijelölt célba.
Valamennyi résztvevőnek idén is járt 
az egyedi emlékbögre. Az ünnepélyes 
eredményhirdetésen értékes ajándékok 
találtak gazdára. A díjak kiosztását kö-
vetően pedig jöhetett a legendásan fan-
tasztikus hangulatú záróbuli. 

Eredmények
12 fős váltók
OPENkategória:
1. Vaccsuszirunáj Dream Team, 
04:57:18

2. Még Nem Találtuk Ki, 05:27:19 
3. Vaccsuszirunáj Jövő Bajnokai, 
05:44:57
MEFOBkategória:
1. Kullancsvadászok – Eszterházy 
Károly Egyetem, 04:59:03 
2. Gyermekláncfűrész, 05:27:14 
3. Pajzán Majális, 05:48:12
BOSCHkategória: 
1. Boschogy beelőztem, 06:54:09 óra 
2. RexZone, 07:13:40 
3. Futásra tervezve, 07:20:23
Vegyeskategória:
1. mEKFutjuk I. – Eszterházy Károly 
Egyetem, 06:21:46 
2.mEKFutjuk II. – Eszterházy Károly 
Egyetem, 06:21:58 
3.VelociTraktor – PE Georgikon Kar, 
06:45:02

5 fős váltók
Abszolútkategória: 
1. Vaccsuszirunáj Fantastic Five, 
5:18:22 
2. Szarvasűzők, 5:47:04 
3. Rundi, 6:05:04

Az Eger–Miskolc közötti, Szarvasűzők névre keresztelt országos váltófutóversenyt április 6-án, 
szombaton már 29. alkalommal rendezték meg. A  83 km-es távot összesen mintegy nyolcvan 
12 és 5 tagú csapat tagjai teljesítették.

a Vaccsuszirunáj duplázott a szarVasűzőkön

Fotó: Kiss Viktor

SPORT30
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Ha felkeltette az érdeklődésedet, milyen 
lehet a selmeci örökség szellemében 
sportolni egy jót, és Selmecbányát egy 
kicsit más oldaláról megismerni, csatla-
kozz a Selmeci Terepmaratonhoz! A ver-
senyre max. 350 fő jelentkezhet, ebből 
250 fő a selmeci diák és 100 fő a külsős. 

A maratonon 4x10,5 kmes kört kell 
teljesíteni:
– 42 km Maraton (4 kör) szint: 1000 m, 
szintidő: 7 óra
– 21 km Félmaraton (2 kör) szint: 500 m, 
szintidő: 4 óra
– 10,5 km Minimaraton (1 kör) szint: 250 
m, szintidő: 2 óra

A nevezés díja 10 ezer forint, ami tar
talmazza:
– a chipes rajtszámot,
– technikai pólót,
– befutóérmet (szintidőn belül teljesítők),
– verseny alatti frissítőket, 
– rendőri és mentőszolgálati biztosítást,

– meghívót az esti zárórendezvényre 
(ahol szlovák és cseh sörök mellett vi-
tathatjátok meg, milyen érzés négyszer 
felfutni a Kálváriához),
– valamint kategóriánként egyedi érem-
ben részesül az első három helyezett 
versenyző.

A rendezvény bevételéből származó 
eredmény 100%-ával a Selmecbánya 
Ifjúsági Atlétikai SE-t támogatjuk. A ne-
vezési lap és további információk elérhe-
tőek az esemény Facebook-oldalán.

Várható program:
Szept. 20., péntek (Selmecbánya):
17:00–20:00 Tészta és rizs party + rajt-
csomag átvétel
Szept. 21., szombat (Selmecbánya, 
Szentháromság tér):
07:00–08:00 Rajtcsomag átvétel 
08:15–08:45 Közös bemelegítés meg-
lepetés sztárvendéggel
09:00 Rajt
16:00 Versenyzárás 
18:00–18:30 Eredményhirdetés
18:30–00:00 Zárórendezvény (zártkörű, 
önköltséges evés-ivás a verseny részt-
vevőinek és segítőinek)

2019. április 28-ig várjuk a te jelentke-
zésedet is! Siess, nehogy a helyhiány 
miatt maradj ki ebből a fantasztikus él-
ményből!

Oláh Zsófia

2019. szeptember 20–21-én kerül megrendezésre az I. Selmecbányai Jótékonysági 
Terep Maraton. Ez az esemény érdekes lehet mindazok számára, akik Selmeci Akadémi-
ai utódintézménybe járnak, szeretik a Selmeci Diákhagyományokat, vagy egyszerűen csak 
szeretne gyönyörű terepen és történelmi korokat idéző környezetben futni. 

selMeci eMléKfutás

Fotó: internet
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Fotó: internet

kávézó

Pár hete ért véget A Dal 2019 című műsor, melynek keretén belül kiválasztásra került, hogy ki 
képviseli hazánkat az idei Eurovíziós Dalfesztiválon. Miskolciként és a Miskolci Egyetem diák-
jaként is büszkék lehettünk, ugyanis egy különleges és tehetséges miskolci zenekar, a The Sign 
is bejutott a legjobb dalok közé. A zenekar két tagja is egyetemünk hallgatója. A The Sign 
énekesével, Czinke Mátéval készítettünk interjút. A Dalban szerzett élményekről, a zenéről és 
a jövőbeli terveikről beszélgettünk.

fiataloK és a zene – interjú czinKe Mátéval

MEgazin: Elsőként megkér
tem Mátét, hogy mutassa be a 
zenekart!
Czinke Máté: 2012-ben ala-
kultunk öt fővel, mindannyian 
miskolciak vagyunk. Pop és 
rock műfajban tevékenykedünk, 
de ezt előszeretettel vegyítjük 
elektronikus zenei hatásokkal 
is. Kezdetben iskolai fellépé-
seink voltak, aztán kipróbáltuk 
magukat különböző zenekaros 
versenyeken is, és felléptünk 
fesztiválokon. A Margaret Island és a 
Honeybeast előzenekaraként is adtunk 
koncerteket.

Ketten is egyetemisták vagytok, hogy 
tudjátok összeegyeztetni a tanulást 
és a zenélést?
Nehezen… De szerencsére a tanárok 
megértőek és rugalmasak, ezért sok-
szor előfordul, hogy ki tudom hagyni az 
órákat. Én egyébként a Gazdaságtu-
dományi Karon belül Kereskedelem és 
marketing szakon tanulok, így abban a 
szerencsés helyzetben vagyok, hogy 
összeköthető az, amit tanulok, azzal, 
amit csinálok. Hiszen a marketing, sőt 
valamilyen szinten a kereskedelem is 
összefügg a zenéléssel. Emiatt nagyon 
szeretem ezt az egészet, és élvezem, 
amit csinálok.

Mesélj a Dalról! Hogy jött az ötlet, hogy 
jelentkezzetek? Milyen élményekkel 
gazdagodtatok a műsor során?
Úgy jött az ötlet, hogy nem volt progra-
munk januárra, és emellett pedig készül 
az első nagylemezünk. Mivel minden dal 
mostanában készült el, így tudtunk róla 
szemezgetni, válogatni. Azért pont az Ő 
című dalunkat választottuk, mert ez az, 
ami kilóg a többi közül. Ahogy a zsűri is 
kihangsúlyozta, a dalnak nincsen ref-
rénje. Nagyon jó érzés volt például azt 
hallani, hogy örülnek, mert nem másolat, 
tömegzenét hoztunk a műsorba, hanem 
teljesen új módon, kreatívan használjuk 
a zenei eszköztárakat. Annak is nagyon 
örültünk, hogy megismerkedtünk sok 
előadóval, például Caramellel és Mező 
Misivel is jóban lettünk, nagyon kedve-
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Fotók: internet

kávézó

sek és közvetlenek voltak. Tanulságos 
volt minden szempontból a műsorban 
való szereplés. Ennyi ember előtt pél-
dául még sosem szerepeltünk. Igazából 
ez volt az idei első élményünk, és el kell 
mondanom, hogy soha nem indult még 
ilyen jól az évünk, mint idén. A Dalban 
való szereplés után ugyanis megnyer-
tük a Szikra Díjat egy másik dalunkkal, 
a Tékozlóval a legjobb dal kategóriában, 
amire nagyon büszkék vagyunk.

Mi is pontosan ez a Szikra Díj?
Lehet, hogy ez sokaknak még újdonság, 
ez a díj körülbelül két éve létezik. Azért 
hozták létre, mert a díj alapítói szerint 
úgynevezett értékválság van a zeneipar-
ban üzenetek terén. Szeretnék 
támogatni azokat a zenéket, 
amelyek tényleg értékes üze-
netet hordoznak, így létrehoz-
ták ezt a díjat, több kategóriá-
ban is.

Mi a célotok hosszútávon a 
zenéléssel, mi az, amit min
denképpen szeretnétek elér
ni a jövőben?
Annyi biztatást kaptunk az 
utóbbi két hónapban, elismert 

és tapasztalt emberektől is, hogy 
új lendületet vettünk erre az évre. 
Eddig is hittünk ebben az egész-
ben, de az elmúlt időszak tényleg 
nagyon sokat jelentett. Sok ötle-
tünk, tervünk van, és nagyon lelke-
sek vagyunk. A kiadónkkal is most 
lesznek majd megbeszélések a 
nagylemezünk megjelenésével 
kapcsolatban. Minél több helyre 
és minél több emberhez el akarjuk 
juttatni az albumon lévő dalokat, 
például koncertek formájában. 

Tervezünk fellépni az idei Miskolci 
Egyetemi Napokon is. Márciusban több 
koncertünk volt,  16-án volt egy Buda-
pesten az ELLÁTÓházban, a Mocsok 
egy kölykök nevű zenekarral. Az utána 
következő héten, március 22-én pedig a 
miskolci Helynekemben léptünk fel.

Véleményem szerint a srácok nagyon 
tehetségesek, és bárkinek csak ajánlani 
tudom a zenéjüket, hiszen tényleg egye-
di és különleges stílusuk van. Reméljük 
a 2019-es évben további sikereket érnek 
majd el!

Krajnik Dorka
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Fotó: #zseller

Hozzávalók (két éhes ember szá
mára):
• 10 púpos evőkanál liszt
• 5 cl szóda
• 3 tojás
• 200 g császárszalonna
• 2 dl főzőtejszín 
• 1 fej vöröshagyma
• fél csokor medvehagyma
• 200 g érlelt sajt 
• só, bors, szerecsendió

Egy edényben összekeverjük a lisztet 
kevés sóval, hozzáadjuk a vizet és a 
tojást, aztán pár perc alatt összekever-
jük. Közben egy serpenyőben lepirítjuk 
a kockára vágott császárszalonnát, ha 
megpirult, kivesszük egy külön tányérba, 
majd az edényben maradt zsíron az ap-
róra vágott hagymát kicsit lepirítjuk.

Közben egy nagyobb lábasban vizet for-
ralunk. A lobogó sós vízbe beleszaggat-
juk a tésztát, amint feljön a víz tetejére, 
egy perc után ki is vehetjük. Egy szűrő-
ben lemossuk és félretesszük (itt lehet 
rádobni egy kevés vajat vagy megöntöz-
ni kevés olívaolajjal, hogy ne ragadjon 
össze). 

A lepirított hagymára ráöntjük a főzőtej-
színt, sózzuk, borsozzuk, mehet rá egy 
kevés szerecsendió. Amint rottyantot-

tunk rajta egyet, mehet bele az apróra 
vágott medvehagyma és a lereszelt sajt 
kétharmada, összeforgatjuk, hozzátesz-
szük a tésztát és a pirított szalonnakoc-
kákat is.

A végén megszórjuk a maradék sajttal, 
ha van sütő a közelben, akkor tepsiben 
vagy teljesen hőálló serpenyőben rá-
piríthatunk pár perc alatt a tetejére. Az 
a lényeg, hogy ropogjon.  Az egész el-
készíthető egy hosszabb Trónok harca 
rész alatt (mivel újra fel kell lassan venni 
a fonalat), szóval hajrá!

Az ételhez mindenkinek csudálatos jó ét-
vágyat kívánok! 
Szurplííz! 

#zseller

 MeDvehagyMás Käsespätzle
Eljött a medvehagymaszezon, pár hét múlva szinte ingyen fogják hozzánk dobálni, csak 
vigyük már a zöldségestől, éppen ezért hoztam egy fúziós ételt, mivel a síszezon lassan 
véget ért, együnk még egy igazi laktató téli ételt. Hosszú évek után engedtem a barátaim 
unszolásának és elkísértem őket egy síeléssel összekötött hosszú hétvégére Ausztriába. Így 
egy ott kóstolt tradicionális osztrák ételt kevertem a tavasz meghatározó ízével.
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Pénzügyek felsőfokon – légy kreatív! 
2019 ötletpályázat:
A Miskolci Egyetem és a Magyar Nemze-
ti Bank ötletpályázatot írt ki az egyetem 
hallgatói részére, akik egy megadott 
témakör feldolgozásával pályázhat-
nak, melyek a pénzügyi tudatossághoz 
kapcsolódnak. A pályamunka egy videó, 
melyet csapatban, de egyedül is benyújt-
hattok. Ezen felül szükséges a kitöltött 
pályázati adatlap, hallgatói jogviszony-
iga zolás és pályázati dokumentáció. 
Ezeket elektronikus és személyes úton is 
le lehet adni. Legkésőbb 2019. május 31. 
napjáig kiválasztják a nyertes pályázato-
kat. Ezt a folyamatot a döntő követi, ahol 
személyes prezentáció révén kell bemu-
tatni az ötletet. Az első helyezett 500.000 
forintot, a második 300.000, míg a har-
madik 200.000 forintot nyer.

Az ukijoe hatás:
Pályázatot hirdetett a Duna Múze-
um, melyre minden 18. életévét 
betöltött alkotó benyújthatja a pálya-
művét. A kiírás célja a japán kultúra 
népszerűsítése, a japán-magyar 
kapcsolatok erősítése. Olyan kortárs 
műalkotásokat várnak, amelyek szel-
lemiségükben tükrözik a japán ukijo-e 
stílust. Az ezt a művészeti irányzatot 
képviselő alkotók olyan fametszete-
ket, festményeket készítettek, amelyek 
hűen ábrázolták a világ mulandóságát. 
A pályamű lehet festészet, grafika, 
installáció, kisplasztika és bármilyen 
egyéb képzőművészeti alkotás. Az 

elkészült anyagokat az ukiyoe2019@
gmail.com e-mail-címre lehet elküldeni 
2019. május 1-ig. A nevezés díjköteles, 
az első kép esetén 3000 Ft, míg további 
képenként 1500 Ft. Ellenben a díjazás 
elég magas: I. díj: 1.000.000 Ft, II. díj: 
600.000 Ft, III. díj: 400.000 Ft. 

CEWE Photo Award 2019:
2019. 05. 31-ig lehet pályázni a CEEweb 
által meghirdetett fotópályázatra. Olyan 
alkotásokat várnak, amelyek megmutat-
ják a mindennapok elbűvölő részleteit, 
legyen szó akár egy tájpanorámáról, 
portréról vagy makrofelvételről. A nye-
remények összértéke több mint 250.000 
euró. A fődíj a CEWE Photo Award 
díj, egy választott egyedülálló utazás 
15.000 euró értékben, fotós felszerelés 
7500 euró értékben, valamint CEWE 
fényképes ajándéktárgyak rendelésére 
jogosító kupon. Továbbá minden egyes 
beküldött fotó után világszerte a CEWE 
0,10 eurót adományoz az SOS gyermek-
falvak részére. 

Siroki Andrea

aKtuális pályázatoK
A mostani számban igen eltérő készségeket igénylő pályázatokat mutatunk be. Ha úgy érzi-
tek, otthon vagytok a pénzügyekben, szeretitek az ukijo-e irányzatot vagy szerettek fotózni, 
nektek találták ki az alábbi lehetőségeket.

pályáz(z)atok

Fotó: internet
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A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA




