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A rendezvényt Dr. Jakab Nóra, a Miskolci 
Egyetem oktatásfejlesztési és minőség-
biztosítási rektorhelyettese nyittotta meg, 
és egyúttal díjat adott át az egyetemen 
végzett szakemberek munkába állását, 
foglalkoztatását leginkább támogató cég 
képviselőjének.
A díjat ebben az évben az Észak-magyar-
országi Áramszolgáltató Nyrt. vehette át, 
a díjátadón a céget Steványik Tamás HR 
igazgató képviselte.
Azállásbörzét idén is nagy érdeklődés
kísérte, mintegy 1500 fő érdeklődött a
rendezvény iránt. Az eseményre a vég-
zéselőttállóésmárállástkeresőhallga-
tók mellett a már korábban végzetteket 
is várták, illetve az alsóbb éveseket is, 
hiszenezakiállítás remek lehetősége-
ketkínált„karrierinformációk”gyűjtésére
és tapasztalatszerzésre egyaránt.
Ebben az évben a börzén 64 standon 
több mint 70 állásajánlatot vagy egyéb 
karrierlehetőségetkínáló,közvetítőkiál-
lító volt jelen. A Miskolci Egyetemi Állás-
börzéna karrierlehetőséget vagy szak-
mai gyakorlati helyet kínáló vállalatok 
nagy része multinacionális cég, hazai 
közép- és nagyvállalat. Nagy számban 

jelentek meg azok a cégek is, akik az 
ország valamely más pontjáról keresik 
toborzási céllal a miskolci egyetemistá-
kat. Voltak köztük olyanok is, akik szoro-
sabbra fűztékkapcsolataikataMiskolci
Egyetem valamely karával, és több te-
rületet érintő együttműködés, továbbá
duális képzés keretében, vagy szakmai 
gyakorlatra fogadják a hallgatókat, ösz-
töndíjszerűprogramokat indítanakvagy
a vállalat szakemberei rendszeres szak-
maielőadásokkal, bemutatókkal segítik
a karon folyó képzést.
A kiállítók átlagosan 15 diplomásnak 
kínáltak állást, ebből 9-et frissdiplomá-
sok számára.A kiállítók jelentős szám-
ban kínáltak állást nem frissdiplomások 
számára is, ezért a korábban végzettek, 
főkéntanéhányévesszakmaitapaszta-
lattalrendelkezőkszámáraisnagylehe-
tőségeketrejtettabörze.
A legtöbb ajánlat az idén is a gépész-
mérnököknek, a közgazdászoknak, a 
minőségbiztosítási mérnököknek, az
informatikusoknak és a villamosmérnö-
köknek szólt.A résztvevő cégek kifeje-
zetten kerestek műszaki menedzsert,
karbantartómérnököt,szoftverfejlesztőt,
logisztikust, anyagmérnököt, kontrollert, 
HR munkatársat, bölcsészt, jogászt és 
továbbiműszaki,mérnöki,illetveközép-
fokúvégzettségűeketis.
Aki nem ilyen végzettséggel rendelke-
zett, annak is érdemes volt kilátogatni a 
börzére és jelentkezni, mert több cég is 
keresettbármilyenfelsőfokúvégzettség-
gelrendelkezőmunkatársakat.

2019. április 10-én, szerdán 10–16 óráig a Miskolci Egyetem Díszaulájában 25. alkalommal 
rendezték meg a Miskolci Egyetemi Állásbörzét és Szakmai Gyakorlati Börzét. 

ÁllÁsbörze 2019
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Idén június 14-én kerül megrende-
zésre az Amper felvételi juniális. 
Azelőzőévhezképestezúttalúgy
néz ki, hogy egy kissé új irány-
vonalon próbálják megvalósítani 
a rendezvényt. Míg az első  az
egyetemi körcsarnokban került 
megrendezésre, idén ez másképp 
lesz: a Miskolci Egyetem Díszaulá-
ja és zárt udvara ad majd otthont 
az eseménynek. Mindkét helyszín 
előnye, hogy a programok rossz idő
esetén is megtarthatóak. 

Akik már biztosan fellépnek az Amperen: 
ByeAlex és a Slepp, USNK, The Sign, 
Bárány Attila és a  Kelet Brass Band. 
A koncerteken felül számos programon 
volt lehetőség részt vennimár első al-
kalommal is, amelyek közül néhányat 
sorolnék fel: kipróbálhatták a látogatók 
a buborékfocit, az extrém íjászatot, a 
segway akadályversenyt vagy a lézer-
harcot. Kíváncsian várjuk, idén milyen 
változatosésérdekesújlehetőségekkel
bővülmajdafelhozatal.

Pesze a szórakozáson felül az esemény 
hordoz egy mélyebb tartalmat is, hiszen 
ez egy remek alkalom arra, hogy a szep-
tembertőlitttanulódiákokkicsitbelelát-
hassanak a miskolci egyetemi életbe. 
Bővebb információt tudnak szerezni
a karokról és az egyetemi campusról, 
melyben bizonyára szívesen segítenek 

a jelenlegi hallgatók. A részvétel elő-
zetes regisztrációhoz kötött, melyet a 
hallgatóknak már korábban kiküldtek 
e-mailben. 

Azoknak a jelentkezőknek, akik mesz-
szirőlérkeznek,lehetőségükvanszobát
foglalni a Bolyai Kollégiumban (2 ágyas 
szobával2600Ft/fő/éjvagy4ágyasszo-
bában 1800 Ft/fő/éj). Ez azért jó,mert
annaksemkelllemaradniaazAmperről,
aki távolabb lakik Miskolctól, illetve ha a 
hallgató szeretne kollégista lenni szep-
tembertől,előremegtudgyőződniarról,
hogy mire számíthat.

Az újabb információkat a Facebook-ese-
ménynél tudjátok követni vagy a rendez-
vényhonlapján.Egyelőreamibiztos,az
az, hogy egy kellemes hangulatú napnak 
nézünk elébe, amelyből később akár
rendszeres hagyomány is születhet. 

Siroki Andrea

Amper felvételi juniÁlis

Fotó: internet MEGAZIN
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A tavalyi év sikerének köszönhetően idén ismét megrendezésre kerül az Amper felvételi 
juniális, melyel ezúttal is meg szeretnék köszönni a diákoknak, hogy a Miskolci Egyetemet 
választották a továbbtanuláshoz. Rajtuk kívül persze az esemény a jelenlegi hallgatók szá-
mára is látogaható és a teljes rendezvény ingyenes.
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„egy nAp, Amit csAkis lÁnyoknAk tAlÁltAk ki”
Idén már 7. alkalommal került megrendezésre a Lányok Napja. 12 városból és 23 iskolából 
érkeztek lányok. Egy résztvevő egészen Budapestről utazott le hozzánk a Miskolci Egyetem-
re. A már hagyománnyá vált rendezvény üzenete, hogy a műszaki és informatikai területen a 
lányokra is szükség van! Célja pedig, hogy a középiskolás lányok megismerkedhessenek a 
tudomány, a technológia, a kutatás és az informatika világával. 

A nap a regisztrációval, majd egy meg-
nyitóval kezdődött, melyet Dr. Mende
Tamás,aMűszakiAnyagtudományiKar
dékánhelyettese vezényelt le. A megnyi-
tón részt vett továbbá Dr. Jakab Nóra 
oktatásfejlesztésiésminőségbiztosítási
rektorhelyettesésProf.Dr.SzűcsPéter,
a Műszaki Földtudományi Kar dékán-
ja is. Rektorhelyettes asszony röviden 
köszöntöttearésztvevő lányokatéski-
emelte, hogy a lányok a nap legfonto-
sabbszereplői.

Kovács Lídia abban segített, hogy a 
résztvevőkbetekintéstnyerhessenekaz
egyetemi hagyományokba, a kollégiumi 
életbe és az egyetemi mindennapokba. 
Kiemelte a pályaválasztás nehézségét 
és fontosságát, hiszen a választott kar 
ésszakhatározzamegakésőbbiekben
a munkával töltött éveiket. Azt tanácsol-
ta, hogy mindenki a kedvenc tantárgyai 
alapján válasszon szakot, mivel való-
színű, hogy az a tantárgy végigkíséri
majd az egyetemi éveket is. Dr. Mende 

Tamás hozzátette, hogy fontos, hogy jól 
válasszanak,hiszenkésőbbezáltalúgy
mennek majd dolgozni, hogy szeretik a 
munkájukat. Ez mind nekik, mind pedig 
munkáltatójuknak elengedhetetlen az 
eredményes, közös munkához. 

Az eseményen három kar mutatkozott 
be: a Műszaki Földtudományi Kar, a
MűszakiAnyagtudományiKarésaGé-
pészmérnöki és Informatikai Kar. A meg-
nyitóutánaműszakikarokmegnyitották
laboratóriumaik kapuit. A karok jelenlegi 
hallgatóinak segítségével a résztve-
vők csoportokat alkottak, a nap továb-
bi részében pedig különböző izgalmas
programokon vettek részt, megoldást 
kerestek pl. a globális felmelegedés 
problémáira. A Lányok Napja a karok 
külön záróprogramjaival ért véget, ahol 
arésztvevőkokleveletvehettekát.

Természetesenaműszakikarokmellett
a többi kar nyújtotta lehetőségekbe is
betekintést nyújtottak a résztvevőknek.
Külön kiemelték továbbá az AMPER 
felvételi juniálist,melyelsősorbanakö-
zépiskolásoknak szól. Június 4-én olyan 
fellépők érkeznek egyetemünkre, mint
ByeAlex és a Slepp, az USNK, a Kelet 
Brass Brand és még sokan mások. A 
rendezvény teljesen ingyenes. Ne ha-
bozzhát,gyereésvegyélrészt„azelső
egyetemi bulidon!”

Somoskői Dóra
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Fotó: internet

vizsgÁkrA készülve

A tanulás legnagyobb ellensége a halogatás. Akármire kelljen felkészülni, legyen az érett-
ségi vagy vizsgák, mindannyian szoktunk halogatni. De itt az ideje ezt befejezni. Ezért össze-
gyűjtöttem néhány tanácsot, ami hasznos lehet ebben az időszakban.

A probléma: Nem jó a módszer. Utolsó 
pillanatra hagysz dolgokat, mert jobban 
teljesítesz nyomás alatt. Könnyen elte-
relődikafigyelmed,ésülsz,várod,hogy
jöjjön a motiváció, de sehol sincs.
Megoldás(ok): 
1.Tudósokkimutatták,hogyamegfelelő
környezet motivációt adhat. Ez alatt azt 
értem, hogy készíts mindent magadhoz, 
amire szükséged lesz (víz, nasi, tollak, 
könyvek,füzetek),azasztalodonlegyen
rend, hiszen egy tiszta asztal tiszta el-
mére utal.
2. Ne csinálj To Do listát: Azzal, hogy 
felsorolod az összes tennivalódat, nem 
segítesz magadon, mert megijeszthet 
a sok dolog. Gondolkodj hármasokban! 
Írj le három dolgot, amit azon a napon 
meg tudsz csinálni, és írd le a lépéseket, 
vagy hogy mire van szükséged hozzá. 
3. Ne egyhuzamban tanulj! Próbáld meg 
20–30 perces intervallumokra beoszta-
nia tanulási idődetéshagyj10perces
szüneteket, ahol esetleg megjutalmazod 
magad. Persze ha éppen benne vagy a 
tanulásban, ne hagyd abba hirtelen a 
téma közepén.

A probléma: Stresszelsz. Túl soknak 
érzed a tanulnivalót, és nem tudod, hol 
kezd el.
Megoldás(ok): 
1. Emlékeztesd magad a következőre:
mindenelsőlépéstnehézmegtenni.De
utána már könnyebben megy a futás is, 
ha elindultunk. Nem kell egyhuzamban 
megcsinálni a feladatot, megtanulni egy 
ötoldalastételt.Talánelőszörolvasdát,
húzd alá a legfontosabb dolgokat, értel-
mezd.
2. Oszd be a feladatod megtanulható ré-
szekre. Például bonts egy több oldalas 
tételt oldalakra vagy fél oldalakra. Ossz 
egy diasort ötös vagy tízes csoportokra.
3. Maradj egy feladatnál: ne pakold ki 
az összes tanulnivalódat az asztalodra. 
Mindig legyen előtted egy tétel, amire
tudsz fókuszálni.
4. Kerülj el mindent, ami elvonhatja a 
figyelmed.Természetesen itt a telefon-
ra gondolok és a közösségi médiára. A 
legjobb alkalmazás erre a Forest, ami 
nem hagyja, hogy használd a telefonod 
egymagadottidőnkeresztül.Tartsszü-
neteket!
5.Időbeosztás:talánalegfontosabbaz
időbeosztás. Minél hamarabb kezdesz
el valamit, annál korábban leszel vele 
kész. És milyen jó érzés lesz, amikor 
mások még bele se kezdtek a tételek ta-
nulásába,denekedmárcsakátkellőket
olvasnod, mert megtanultad mindet.
Nem kell félned. Több ezren megcsinál-
tákmárelőtted,csakkészüljfelrá!

Berényi Barbi
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Fotó: elmehaza.hu

A fÁrAók misztikus vilÁgA
A miskolci ElmeHázában nemrégiben új pálya nyílt A múmia átka névvel. Ez a rejtvény 
az ókori Egyiptom és a fáraók világába kalauzolja a játékosokat, ahol egy kegyetlen 
hadvezér megállítása a cél. 

Miskolcon a Kossuth Lajos utca 5. szám 
alatt térhettek be az ElmeHázába, ahol 
különféle szabadulószobákat próbálhat-
tok ki. Ezek a szobák fejtörést, csavaros 
gondolkodást és csapatmunkát igényel-
nek, de garantált szórakozást biztosíta-
nak minden 10–12 év feletti személynek. 
A szabadulós pályákon az első számú
cél a minél hamarabbi kijutás maximum 
60 percen belül. A helyiségek minden 
sarka, minden tárgya lehet "kulcs", 
úgyhogy muszáj nagyon odafigyelni a
részletekre is: kódokon, számzárakon, 
rejtvényeken, lakatokon és ügyességi 
feladatokon keresztül vezet kifelé az út. 
Ha a pálya teljesítése nem sikerül, akkor 
sincs gond: nem a sikeres megoldás a 
lényeg, hanem hogy gazdagabbak lette-
tek egy felejthetetlen élménnyel. 
A múmia átka pálya ismertetője a kö-
vetkező: „A jóslat szerint a véres kezű
hadvezér, Amonthep, 4000 év elteltével 
visszatér és leigázza a világot... Rajtatok 
a sor, hogy megakadályozzátok.” Egyip-
tom uralkodója, Amonthep vérszomjas 
hódításai messzi földön ismertek voltak. 
Csillapíthatatlan hatalomvágyának nem 
voltelégakörnyezőterületekleigázása,
a világot akarta uralni, ezért a sötétség 
erői felé fordult: főpapja segítségével
megidézte Nhumakot, az alvilág démon-
ját, akinek eladta a saját lelkét. Cserébe 
egy arany koponyát kapott, melyben 
az alvilág sötét erői összpontosultak.
Amonthep minden tettét halál és pusz-
títás követte, serege halhatatlanná vált 
és könyörtelen mészárlást végzett a vi-
lágban.FőpapjaAmontheperejétőlfélve

elárultaa fáraót,ésazőröket kicselez-
ve egy mágikus tőrrel meggyilkolta őt.
Amonthep lelke az alvilágba távozott, 
testétmumifikálták.Ajóslatszerintazon-
ban 4000 év múlva visszatér és a világ 
vége ezzel kezdetét veszi: rajtatok a sor, 
hogy megállítsátok!
Apályánegyszerre2–6főjátszhat,aki-
jutásra60percükvan.Fontos,hogyelő-
zetesidőpontfoglalásszükségesarész-
vételhez, ugyanis enélkül nem feltétlenül 
kerülhettek sorra! Érdemes a foglalás 
időpontja előtt 5–10 perccelmegérkez-
ni,különbenaziskönnyenelőfordulhat,
hogyazutánatokkövetkezőcsapatmeg-
előz titeket.Az árak a csapatok létszá-
mátólfüggően:
• 2főscsapat:3000Ft/fő
• 3főscsapat:3000Ft/fő
• 4főscsapat:2400Ft/fő
• 5főscsapat:2000Ft/fő
• 6főscsapat:1800Ft/fő

Amennyiben az ókori Egyiptom világa 
nem nyerte el a tetszéseteket, más pá-
lyákon is indulhattok. Jelenleg öt másik 
szabadulószoba üzemel még: Zárka, 
Rejtek,Rítus,MonaLisatitkaésAbűn-
tény.

Oláh Zsófia
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Röviden ezekkel a mondatokkal jellemez-
hetnénk a miskolciak számára ikonikussá 
vált belvárosi részt, ahol megítélésem 
szerintalegtöbbfiatal,szórakozni,enni,
italozni vágyó egyén megfordul.Ugyanis 
rém kényelmes, hogy nem kell kilométe-
rekettenniegyfinomebédésegyremek
kávé között, hiszen ez a kis utca igyek-
szik minden igénynek eleget tenni. 
Egy jó ebédért menj A Levesbe! A 
gasztroműhely nem túl nagy, de annál
barátságosabb, választékát illetően kü-
lönleges, ha csak az áfonyás sajttorta le-
vesre vagy a fehércsokis feketeribizli le-
vesre célzunk. De újragondolták a Jókai 
bablevest, a paradicsomlevest és még 
számtalan jól ismert ízt. Választhatunk 
mellé valami szintén jól megkomponált 
főfogást, szendvicset, bagettet, hiszen
abban isbővelkednek.Étlapjukathétről
hétre megtaláljuk Facebookon, illetve 
weboldalukon. A színes ebéd után szá-
mos opció van arra, hol fogyaszd el az 
délutáni kávéd. Választhatod az előbb

említett helyet, vagy kipróbálhatod a 
szintén itt található Téli Fagyi Kávézó & 
Bisztrót, ahol igazán a kávéra speciali-
zálódtak. Napod nyugtázásaként pedig 
kortyolj el egy pohár finom bort, vagy
sört a Déryné és/vagy Intim Presszó 
kínálatából. Az árak, a minőség közel
azonosak meglátásom szerint, illetve a 
személyzet hozzáállása is. 
A hétvégi estéket tekintve kicsit ko-
rábban kell érkezni (még a 16 évesek 
előtt), hogy el tudjunk foglalni egy-egy
üres asztalt, mert jobb időben nagyon
gyorsan megtelik az utca. Aki kevésbé 
szereti a zajos helyeket – vagy az embe-
reket–, inkább keresgéljen még tovább, 
vagylapozzafelelőzőszámainkatésol-
vassa el korábbi ajánlóinkat is! 

Apagyi Beáta

Fotók: Sivák Koppány

több legyet egy csApÁsrA!
Miskolc, belváros. Az utca, amely a Széchenyiből kanyarog egészen a Hősök teréig. 
Az utca, amely végleges nevét 1950-ben kapta.  Az utca, amelyet ma már csak gyalog 
szelhetünk át. Az utca, amelynek legismertebb épülete a Miskolci Nemzeti Színház. Az 
utca, amely télen csendes, nyáron élénk és zsibongó. Déryné utca.
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JárműfeJlesztés az audi Hungariánál
„Járműfejlesztés az Audi Hungariánál” címmel tartott előadást egyetemünk volt hallgató-
ja, Varga Zoltán 2019. március 6-án, aki jelenleg az Audi járműfejlesztés mérnöke, ahol 
gépjármű energiamenedzsmenttel foglalkozik. Az előadáson járműmérnökök és logisztikus 
hallgatók is részt vettek.

Először egy rövid Audi Hungaria be-
mutató volt látható, ahol a vállalat ré-
szegységei és termékeik kerültek be-
mutatásra. A győri telephely 5,2 millió
négyzetméter gyárterülettel és a több 
mint 13 000 fő munkatársi létszámmal
Magyarország legnagyobb termelő vál-
lalatai közé tartozik. A motorgyártás 
9000 motor/nap darabszámával a világ 
legnagyobbmotorgyáránakminősül,va-
laminta járműgyártás750autó/napka-
pacitással együtt erős pillére amagyar
ipari termelésnek.
Az előadás második részében a győri
járműfejlesztés részlegeiről volt látható
összefoglaló, csoportos lebontásban. 
Első csoportban termékadat-menedzs-
mentről esett szó, amelyneka feladata
motor- és jármű-darabjegyzék felépíté-
se, karbantartása, majd a hatósági en-
gedélyeztetéssel foglalkozó homologi-
zációról. 
Második csoport témakörei a termo-
menedzsment, energiamenedzsment, 
valamint a szabad hasmagasság szi-
muláció voltak. A termomenedzsment 
szimulációval és méréssel is vizsgálja 
amotortérhőterhelését, azenergiame-
nedzsmentagyőritelephelyentalálható
teljes gépjármű merőpad segítségével
végez méréseket és vizsgálja teljesít-
ményláncot különböző feltételekkel. A
szabad hasmagasság csapat szimulá-
ciók segítségével vizsgálja a statikus 
padlólemezen érhető sérüléseket, pl.
padkára fel- és lehajtást, stb.

Harmadik csoportban a szilárdságtani 
munkakörök kerültek bemutatásra, me-
lyek alapvetően két részre bonthatóak:
szimuláció és mérés. Mindkettő célja
az aggregát vagy teljes jármű szilárd-
ságtani, élettartam elemzése. Méréshez 
rendelkezésre állnak főtengelyvizsgáló,
rázó, motorkomponens, hajlító/csavaró 
vizsgálópadok. Továbbá ide tartozik még 
a kötéstechnika vizsgálata is.
Negyedik csoport az akusztika területe 
volt. A szilárdságtani elemzésekhez ha-
sonlóan itt is két nagy területre osztható 
a témakör: szimuláció és mérés. A fela-
dat jellegét tekintve pedig beszélhetünk 
akusztikai mérésekről (süketszobával),
töltéscsere szimulációról (kipufogó rend-
szer akusztikai szimulációja), aggregát,
valamint teljes gépjármű szimulációról
(menetzaj,rezgéskomfort).
Az előadás harmadik részének címe
„Betekintés a gépjármű energia me-
nedzsmentbe” volt. Betekintés kaptunk 
az gépjármű energiamanagement fel-
adatköreibe, milyen erők hatnak a jár-
műre,ésezeknekmilyenhatásaivannak
pl. a fogyasztásra. Néhány típusjóváha-
gyáshozérvénybenlevőciklus is látha-
tóvoltavilágkülönbözőrészeiről, főbb
jellemzővel, mint például a megtett út
vagy az átlagsebesség. Ezután egy 
belsőégésű motorral szerelt gépjármű
hajtásláncának energiaáramlása került 
bemutatásra. Végül a hibrid hajtáslánc 
koncepciók bemutatásával záródott az 
előadás.

Dr. Jármai Károly

MEGAZIN

2
019. M

Á
JU

S
V
II. ÉV

FO
LYA

M
 4. SZÁ

M

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA



- -
- -

- -
- -

- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

----------

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

--------

10 fókuszban

MEGAZIN

2
017. M

Á
R
C
IU

S
V. ÉV

FO
LYA

M
 2. SZÁ

M

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

A szorgalmi időszakot záró, vizsgaidő-
szakot köszöntő rendezvény ismétel-
ten az említett hagyományos diákrek-
tor-választással és sportprogramokkal 
nyílt, amelyben az egyetem karjainak 
csapataimérkőzhettekmegegymással
érdekesebbnél érdekesebb számokban. 
Ilyen például a tradicionális szépségver-
senyésfőzőversenyek,devoltcsilleto-
lás, fröccsváltó és buszhúzás is. A négy-
napos küzdelem után végül az Egyetem 
Kulcsa is átadásra került rektorunk által.
Az estéken azonban jöhettek a koncer-
tek,melyekenmindenzeneiműfaj leg-
rangosabb magyar előadóit hallhattuk,
valamint szombat este Basshuntert is, 
aki a 2000-es években a gamerek ked-
vencévéváltaDotAésBotenAnnacímű
dalai után. Mindez azt jelentette, hogy a 
térségösszes fiataljának volt valamiért
eljönnie, hiszen a retro, pop, rap, rock 
és elektronikus zene mind megjelent a 
hét során. A rektori szünet pedig szintén 
segítette az egyetemi hallgatók részvé-
telétésakésőestihangulatfokozását.

Ez meg is látszott, hiszen a RockWell 
Klubésakörülöttelévőkétnagyszínpad
rendszerint megtelt, majd hajnalig tartó 
bulizásindult.Esőeseténpedigakisz-
színpad koncertjei átkerültek a Rocky-
ba, ami megint csak egy egyedi hangu-
lattal szolgált a közönség számára.
A 32. alkalommal megrendezett fesz-
tivál mára már Észak-Magyarország 
egyiklegnagyobbjávánőttekimagát,hi-
szen minden évben több ezer látogatót 
fogad. Az Egyetemváros erre csodás le-
hetőségetisad,hiszavárosrészeként
ugyan, de kicsit elszigetelve, a hatalmas 
parkkalremekkoncertekreadlehetősé-
get. Ehhez a május, mint a fesztiválsze-
zon nyitóhónapja tökéletesen párosul, 
hiszen a diákok a teljes év, a hallgatók 
pedig a szorgalmi időszak fáradalma-
it pihenhetik ki. A résztvevők biztosan
felejthetetlen élményeket is szereztek, 
hiszenasarasBrainskoncerttőlkezdve
Basshunterig minden napra akadt vala-
milyen egyedi buli. És ez az egyediség 
az, ami MEN-né teszi a MEN-t.

Demeter Péter

XXXii. miskolci egyetemi nApok
Mint minden tavasszal, idén is a megújulásról és a fesztiválszezon kezdetéről szólt a MEN. 
A helyszín sosem, de a tervek mindig változnak: immáron négy napra bővült a hivatalos 
program, amelyet egy generáció hőse, a svéd Basshunter fémjelzett. A nagy esőzés elle-
nére is végig jó hangulatban teltek mind a koncertek, mind a diákrektor-választás.

Fotók: Kiss Viktor MEGAZIN
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Fotó: ME-ÁJK

HerCule iii ProJekt 

A miskolci jogi karról a projekt szakmai 
megvalósításában Prof. Dr. Farkas Ákos 
(projektvezető) mellett Dr. habil. Jacsó
Judit és Dr. Udvarhelyi Bence (projekt-
koordinátorok), valamint Csemáné Dr.
Váradi Erika és dr. Dornfeld László vesz-
nek részt.
A projekt célkitűzése az Európai Unió
pénzügyi érdekeinek védelme, a csalás, 
korrupció és további, az Unió pénzügyi 
érdekeitsértő tiltott tevékenységek,va-
lamint az ezekhez kapcsolódó új gya-
korlati kihívások (pl. kiberbűnözés) el-
leni fellépés, illetve ezek megelőzése.
Kiemelt cél az Európai Unió pénzügyi ér-
dekeinek védelmében érintett szakmák 
egyes ágaiban tevékenykedő szakem-
berekfigyelménekafelkeltésekonferen-
ciák és workshopok szervezése révén, 
a gyakorlati és elméleti szakemberek 
közötti együttműködés elősegítése, a
résztvevő tagállamok jogi szabályozá-
sának és gyakorlatának összehasonlító 
elemzése, az információk és jó gyakor-
latok cseréje, valamint az eredmények 
jogioktatásbantörténőfelhasználása.
A projekt nemzetközi nyitókonferenciá-
ját 2018. március 23–24-én, a Miskolci 
Egyetemen rendezték meg, „Az Európai 
Uniópénzügyeiérdekeibüntetőjogi vé-
delme – alapvetések és speciális kérdé-
sek” címmel, melyen közel 150 elméleti 
és gyakorló jogász vett részt. 

A nyitó rendezvény célja alapkérdések 
és speciális megjelenési formák gyakor-
latközpontú megvitatása volt a tagállami 
jó gyakorlatok bemutatásán keresztül. A 
konferencia fókuszában a szűkebb ér-
telemben vett uniós csalás fogalmi kö-
réhez tartozó bűncselekmények álltak,
a cybercrime és a compliance témája 
horizontálisan jelent meg. 
A HERCULE Téli Akadémia elérte a cél-
ját, s lehetőséget teremtett a szakmai
kérdések széles spektrumának elmé-
leti és gyakorlatközpontú áttekintésére 
csakúgy, mint a kollegiális kapcsolatok 
kiépítésére és a kötetlen eszmecserére. 
Az előadások írásos változata angol
és magyar nyelvű szakkönyvben kerül
publikálásra, így az széles körben meg-
ismerhetővéválikhazaiéskülföldigya-
korló és elméleti szakemberek számára 
is, ugyanakkor felhasználhatóvá válik az 
oktatás során is.

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) HERCULE III (2014–2020) „Legal Training and 
Studies 2017” programja keretében támogatást nyert, „Az Európai Unió pénzügyi érde-
keinek büntetőjogi védelme – tekintettel a pénzmosásra, az adócsalásra, a korrupcióra 
és a criminal compliance-re a nemzeti jogrendszerekben és különös figyelemmel a cy-
bercrime-ra” című projekt a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara koordinálá-
sával és hat uniós tagország elméleti és gyakorlati szakembereinek bevonásával 2018 
januárjában vette kezdetét.
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A Miskolci Egyházmegye és Görög Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezett egy előa-
dássorozatot a Döntéstől a családalapításig címmel. Ennek keretein belül egy korábbi 
előadás már elhangzott, Farkas Franciska színésznő próbálta bebizonyítani, hogy miért is 
jó nőnek lenni. A sorozat következő epizódjára április 23-án 18:00-kor került sor a Miskolci 
Egyetem Könyvtárában. Ez az előadás mondhatni az előző párja volt, hiszen Férfinak 
lenni jó! volt a téma, és a vendég ez alkalommal Pindroch Csaba színművész volt.

férfinAk lenni jó!

Fotó: Kiss Viktor

Szerencsém volt részt venni az előa-
dáson, majd utána egy pár kérdéses 
interjút is készítettem Pindroch Csabá-
val. Az előadáson sok érdekes dolog
elhangzott, nekem nagyon tetszett, sok 
mindennel azonosulni tudtam. Szó volt a 
családról,aszínháziéletről,afilmekről,
példaképekről,aférfiváválásról,aférfi-
akdolgáról,ésmégsokmindenről.Erről
szeretnék most mesélni egy rövid, ösz-
szefoglaló beszámoló formájában.
Azelsőtémakörmagaacsaládvolt,az,
hogyhogyan isérzimagátaművészúr
acsaládjában,mintférfi,mintférj,illetve
mint édesapa. Szó esett a családon be-
lüli nemi szerepekről, illetve ezekneka
maivilágbantörténőváltozásáról.Elme-
sélte,hogysokszorkésőesteérhazaa
családjáhozaszínházielőadásokután,

ilyenkorelőfordul,hogymíg
a többiek alszanak, ő el-
mosogat, vagy valamilyen 
házimunkát végez. Emiatt a 
barátai sokszor papucsnak 
csúfolták,deezőtnemza-
varta,ahogyőfogalmazott,
„ha ez a papucsság, akkor 
ez egy nagyon kényelmes 
papucs.”
Véleménye szerint teljesen 
normális, hogy ha már a 
nők elkezdtek szép lassan
férfifeladatokatvégezni(pl.

korábban a nők feladata az volt, hogy
otthon legyenek és neveljék a gyereke-
ket, manapság már bármilyen területen 
tanulhatnak és dolgozhatnak, vagy ha 
a háborút nézzük, oda is bekapcsolód-
takaférfiakmellé),akkoraférfiaknakis
mondhatni kötelességük átvenni a női
feladatokat, mint például a házimun-
kát. Ezért is van az, hogy Csaba teljes 
mértékben kiveszi részét mind a házi-
munkában, mind a gyermeknevelésben. 
Emellett azt is kihangsúlyozta, hogy 
számáranagyonfontos,sőta legfonto-
sabbacsaládjávaleltöltöttidő.Hiszena
gyerkőcökarrafognakemlékezni,hogy
mennyiidőttöltöttekegyüttaszülőkkel,
mennyiközösemlékükvan.Azelőadás
fő kérdésével, hogymiért is jó férfinak
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lenni, Csaba is elég nehezen 
birkózott meg. Végül így fo-
galmazott: 
„Nagyon sokat gondolkod-
tam rajta, hogy mégis miért 
jobbnekünk,férfiaknak,mint
a nőknek. Ugyebár egyes-
sel kezdődika személyi iga-
zolványunk, mi vagyunk az 
egyesek,mivoltunkazelsők.
Miénk a hölgyek szerelme, mi 
vagyunk édesanyánk utolsó 
nagy szerelme, a kislányunk 
első nagy szerelme, felesé-
günk valahanyadik, de remél-
hetőlegutolsónagyszerelme.Tulajdon-
képpen nem is az a fontos, hogy miért 
jó,hanemhogymiértkellférfinaklenni.
Van a hagyományos felállás, a férfi, a
nőésagyerekek.Ittaférfinakkelllenni
azerősnek,aszilárdnak.Ezértharcokat
kell vívni önmagunkkal, a társadalom-
mal, ami nehéz. De nekünk egy tölgyfá-
nak kell lennünk, akik mindig kiállnak a 
családért.”
Egy másik érdekes kérdés, hogy vajon 
mitől férfi a férfi? Mi kell ahhoz, hogy
egyfiúférfiváváljon?Csabaszerintese-
ménytőlfüggaférfiváválás.
„Akár egész fiatalként is lehet már az
emberférfi,haolyaneseményvagytra-
gédia történik a családban, hogy neki 
kell átvenni a férfi szerepet. Nem az
elsőszexuálisélménytőlleszvalakiférfi.
Azt gondolom, kellenek a pofonok, amik 
megedzik az embert, kellenek sorscsa-
pások,hogyvalakiférfilegyen.Hakitud
állni valamiért és döntéseket tud hozni, 
akkorférfi.”
Rengetegtémátérintettazelőadás,na-
gyon sokat tudnék még írni róla, de ha 
márezegyfiataloknakszólóújság,min-

denképp meg szerettem volna kérdezni 
a színész urat, hogy mit tanácsol a mai 
fiatalságnak, akár fiúknak, férfiaknak,
akárnőknek?
„Annyira más a mostani fiatalság le-
hetősége, mint az enyém volt. Sokkal
jobban kinyílt a világ, sokkal több dolog 
között tudnak dönteni. Vannak persze 
jó dolgok, például hogy járhatják a vi-
lágot, könnyebben tanulhatnak nyelve-
ket. Azonban rossz irányba is történtek 
változások, hiszen manapság a drogok 
miatt például rengeteg fiatal rossz útra
téved. Nem szabad erre az útra lépni. A 
család ismutathat jópéldáta fiatalabb
korosztálynak, de ami a legmeghatáro-
zóbb, az, hogy milyen közösségbe kerül-
nek. Azt hiszem, az emberi kapcsolatok 
a legfontosabb, hogy olyan közösséget 
és társaságot keressenek, ahol értékek 
vannak. Legbelül úgyis mindenki érzi 
azt, hogy mi a helyes, mi a kevésbé he-
lyes. Próbáljuk meg mindig a helyes utat 
választani! Emellett pedig merni kell az 
álmainknak élni, mert amit nagyon aka-
runk, azt elérjük.”

Krajnik Dorka

Fotó: Kiss ViktorMEGAZIN
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nyelvkaland interJú
„Nyelvtanulással a boldogulásért” – avagy működik egyetemünkön egy Nyelvkaland 
nevű projekt, amely a tanárszakos idegennyelvű hallgatóinkat érinti, ők tanítják a közép-
iskolásokat angolul vagy németül. Dr. Bikics Gabriellával, a projekt vezetőjével beszélget-

tünk erről.

Fotó: internet

Mióta tart ez a projekt? 
Ezt a kalandot úgy hívják, hogy ME 
Nyelvkaland. Három éves futamidejű
a program, a 2018-as év októberében 
kezdődöttel.Októberbenkészvolt,en-
gedélyünk is volt, de csak februárban in-
dultel.Atavalyitavasziésőszifélév,és
ebbenazévbenazőszifélévmenteddig
le. Félúton járunk. Még két félév lesz.

Kiket érint?
Az volt az alapkoncepció, hogy minél 
több hátrányos helyzetű tanulót bevon-
junk, és őket motiváljuk, hogy lássák,
hogy van értelme nyelvet tanulni és náluk 
aligidősebbtanulókisképesekvoltakegy
idegen nyelvet jól elsajátítani. Putnok, 
Edelény–ilyenhátrányoshelyzetűrégi-

ókban zajlik a program, de van néhány 
miskolci is. Pár „jobb iskola” is bekerült, 
például a Lévay vagy a Fráter. Angol és 
német csoport van minden iskolában. 

Hogy zajlik a program?
A tanárszakos hallgatóink elmennek 
ezekbe az iskolákba minden héten és 
élményórát tartanak. Ez nem olyan, 
mint egy szokványos óra. Tehát nyelv-
tant nem tanulnak velük. Digitális 
eszközökkel dolgoznak, süteményt 
sütöttek angol nyelvű szavakkal, ba-
seballoztak angol szabályokkal, tár-
sasjátékoznak, plakátot csinálnak. 
Van csoportmunka, szerepjáték. 
Minden hétre van egy bizonyos téma. 

Például: család, lakás, iskola, étkezés 
–ezeketpróbáljákmegélményszerűen
feldolgozni. Ez tizenkét hétig így megy 
– ez az egyik pillér. A másik pillér, amit 
az oktatók csinálnak, egy élménynap. A 
csoportotvezetőhallgatóiscsakvendég
ezen. A hallgatók kísérik a gyerekeket. 
Az oktatók egy-egy állomást találnak ki 
itt az egyetemen. Most a Valentinnap-
tól Húsvétig volt a téma. Volt plakátké-
szítés, filmvetítés, tarisznyakészítés,
társasjáték. Angol és német ebédet, 
specialitásokat esznek ilyenkor. Sokat 
tanulnak ezeken az alkalmakon, és lát-
ják, hogy ötszáz másik tanuló is van a 
megyéből, aki ugyanezt csinálja.A né-
metesek világos pólót, az angolosok sö-
tétkék szíves pólót kaptak. 
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Mik eddig a tapasztalatok?
A tanárszakos hallgatóinknak, 
akik még nem voltak iskolában, 
ez jóbemelegítő.Nehéz,mert
élményórát nehezebb mindig 
tartani, másrészt könnyebb, 
mert szabad kezet kapnak és 
a gyerekek is jobban állnak 
ehhez. Sokan már teljesen ön-
állóan cselekednek, megoldják 
a problémákat. Nemcsak a ta-
nulóknak hasznos, hanem a 
mi hallgatóinknak is. Vannak 
néha negatív tapasztalatok is, de eze-
ket megtanulják kezelni. Általában egy 
hallgatókapegyhátrányosabbhelyzetű
vidéki iskolát és egy jobb miskolci gim-
náziumit.Mindkettőbenmás jellegűeka
problémák. Sajnos, akkor lesz vége a 
projektnek, amikor már vége, de ez min-
den projektnél így van. A nyelvi, mód-
szertani, szervezés, tervezés, probléma-
megoldás, kreativitás – a hallgatók ezen 
kompetenciáit mindenképp fejleszti ez a 
program. 

Mi a célja a projektnek?
Alegfőbbezakettőscél.Hallgató–tanu-
lóegyüttes fejlődés,motiválás.Ahátrá-
nyoshelyzetűtanulókmotiválása.Ebben

az évben 270 angolszakost, és 240–50 
német szakost értünk el. A cél, hogy ez 
a szám meghaladja a kétezret a projekt 
végére. A nyelvtanulás még mindig prob-
lémás Magyarországon. Folyamatosan 
törjük a fejünket, hogy hogyan lehetne 
még többet elérni. Az elvárások pedig 
nagyok, ugyanis 2020-tól csak nyelvvizs-
gával lehet az egyetemre felvételt nyerni. 

A nyelvkalandos tapasztalatairól meg-
kérdeztük Novák Cintiát is, aki mint 
hallgató vesz részt a programban:
„A Nyelvkaland szerintem azért sikeres 
és kedvelt program,mert kiváló lehető-
ség, hogy tanárszakos hallgatóként az 
összefüggő tangyakorlat előtt kipróbál-
hassam magam. Ebben a félévben kezd-
tem a programot, de már most rengeteg 
hasznos tapasztalatot szereztem, amit 
későbbapályámonhasznosíthatok.Úgy
vettemészre,hogyazösszesrésztvevő
iskolában szívesen fogadnak minket, ér-
deklődésésnyitottságajellemző.
Ezegyolyanegyüttműködés,amimind-
kétfélszámáragyümölcsöző,hiszenaz
élménynapon láthattuk, hogy a gyereke-
ket egyre jobban érdekli a nyelvtanulás.”

Tóth Babett

Fotók: Nyelvkaland, internetMEGAZIN
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Fotók: Haraszti Gitta, internet

A jógÁról – egy jógAoktAtóvAl

Hogy kezdtél el jógázni?
Mindig is ki akartam próbálni a jógát a 
hajlékonyságom megőrzésének céljá-
ból, viszont annyiféle jóga volt, hogy 
nem tudtam dönteni, hogy melyikkel 
kezdjem. Aztán a 2016-os Cine-
festen, a Reel Rockos vetítésen, 
a Szinvateraszon odajött hozzám 
a szórólapjával Kovács Flóra. Az 
arcaismerősvolt,ésúgyéreztem,
hogy most majdhogynem az ölem-
behullotta lehetőségésnemkell
döntenem, hogy mit és hol próbál-
jakki,hanemegyértelművolt,hogy
Flóra órájára kell elmennem. Az as-
tanganevű,dinamikusjógáramen-
tem tehát el.

Hogy lettél oktató?
Tulajdonképpen nagyon nagy szeren-
csém volt, mert ezt a lehetőséget is
kaptam. Mindig is közel állt hozzám az 
oktatás, azzal is szeretnék foglalkozni 
tanárként. 2016 szeptemberében kezd-
tem el jógázni és már januárban szóba 
került, hogy mi lenne, ha én is elvégez-
ném azt az oktatói tanfolyamot, amit az 
én oktatóm csinált, és akkor tarthatnék 
én is órát a stúdióban, ami az épületben 
volt, ahova jártam. Majd márciusban el-
kezdtem a tanfolyamot, és már nyáron 
segítettem Flórának órák közben javíta-
ni a gyakorlatokat és a nyár végére már 
önálló órákat tartottam.

Mit adott neked a jóga?
A legmerészebb álmaimban sem gon-
doltam volna, hogy valaha jógázni fo-
gok. Kitartóan jógázni. Egyáltalán ki-
tartóan csinálni akármit is. Az pedig 
meg sem fordult a fejemben, hogy va-
laha megtartom az első órámat, mint

Haraszti Gittát, a Miskolci Egyetem tanulóját kérdeztem a jógáról. Gitta három éve jógázik, 
és immár két éve jógaoktató is. 
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hivatalos jógaoktató. A kitartás, el-
szántság sosem volt az erősségem.
Viszont az astanga egy teljesen más 
világot mutatott meg. Az astangát nem 
tudom „jól csinálni” és nem is kell „jól 
csinálnom”, mert ez belül zajlik. Azt 
pedig senki sem tudja, hogy én bent 
hogycsinálom,éshogyműködökak-
kor, amikor a matracon vagyok. Ez 
egy saját szüntelen gyakorlás, ami 
egy életre szól. Csinálom, gyakorlom, 
ismétlem,ésközbenfigyelemmagam,
egyre mélyebbre és mélyebbre érek. 
Találkozom magammal. Közösséghez 
tartozom, a határaimat feszegetem, 
becsülök, álarcokat veszek le, addig, 
amíg el nem jutok magamhoz… Tisz-
tán,ijesztőentisztán.

Mire jó a jóga?
Ha szembesülni akarsz magaddal a leg-
mélyebb szinteken, önvizsgálatot tarta-
ni,ésezáltalfejlődni,akkormindenképp
próbáld ki! Elfogadásra késztet, hogy 
fogadd el önmagad. Fogadj el másokat, 
és ne siettess semmit. Mindent a maga 
idejében csinálj, és ha nem sikerült, ak-
kor fuss neki még egyszer. Rendszert 
visz az életedbe és egyfajta „gyökeret”, 

ami nem vérszerinti. Megtanít elengedni 
azt, ami már nem szolgál minket. Utolsó 
szempontkéntmondanámafizikai jóté-
kony hatásokat. Hajlékonyabb és erő-
sebb leszel általa. 

Kinek ajánlod a jógát?
A jogát magát mindenkinek, viszont meg 
kell találni azt, ami neked való. Menj el 

jógaórákra, próbálj ki mi-
nél többfélét, és figyeld
meg, hogy melyik az, 
amelyiket alázattal tudod 
csinálni és tudsz fejlődni
benne, nemcsak fizikális
téren, hanem önismereti, 
spirituális szinten. Vedd 
számításban, hogy fon-
tos-e számodra a tradici-
onális, visszavezethető,
tanítói vonal.

Tóth Babett

Fotók: Haraszti Gitta, internetMEGAZIN
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AZrínyi2026HonvédelmiésHaderőfej-
lesztésiProgramcélkitűzéseegyszelle-
miségében, kiképzettségében és eszkö-
zeiben is megújult, hatékony, ütőképes
haderő létrehozása.Aprogram részea
katonai életpályamodell megújítása és 
a honvédség létszámának növelésével 
összefüggő toborzó tevékenység erősí-
tése is.Ahonvédségszámtalan lehető-
séget és átjárható szolgálati formákat kí-
nálakatonaipályairántérdeklődőknek.
Nagy Géza őrnagytól, az MH Katonai
Igazgatási és Központi Nyilvántartó Pa-
rancsnokság 4. Katonai Igazgatási Ér-
dekvédelmi Irodavezetőjétől kérdeztük,
hogy a „honvédség kapujában”, azaz a 
toborzóirodáknál mit tudnak ajánlani az 
érdeklődőknek.

Őrnagy úr, az Ön által vezetett szerve-
zet felelős a katonai toborzás sikeres 
megvalósításáért a megyében. Mi a 
toborzók fő feladata?
– Idén lesz 15 éve annak, hogy a Ma-
gyar Honvédség önkéntes haderővé
vált, így a honvédség beosztásainak 

feltöltése, az utánpótlás biztosítása 
toborzás útján történik. A katonai 
szolgálatmamárnemkötelező,ha-
nem önként választott szolgálat és 
hivatás. Nekünk, toborzóknak egyik 
elsődleges feladatunk, hogy minél
szélesebb körben megismertessük 
azokat a lehetőségeket, amelyeket
ahaderőkínálahivatásos,aszer-
ződésesvagyatartalékosszolgálat
kapcsán.

Amennyiben valaki szeretne katona 
lenni, mit tud kínálni a sereg a leendő 
munkavállalóinak?
– A haderőfejlesztési programnak kö-
szönhetően, annak fokozatos megva-
lósulásával minőségi körülményeket,
korszerű technikai eszközöket és ver-
senyképes jövedelmet ígér a honvédség 
a katonáinak, honvédelmi alkalmazottai-
nak.Jelenlegaszerződésesszolgálatot
vállalók esetében az érettségivel ren-
delkező katonák kezdő fizetése havon-
ta bruttó 277.000 forint, de az alapfokú 
végzettséggel rendelkezők is mintegy
bruttó 234.000 forintot vihetnek haza. 
Ez az összeg pedig a seregben eltöltött 
évekfolyamánnövekszik.Azalapfizetés
mellett a katonák étkezési és utazási tá-
mogatásban is részesülnek, illetve szá-
mos plusz juttatás, valamint az esetleges 
többletmunkáért járó kifizetés is tovább
növelheti ezt az összeget.
Az érettségi bizonyítvánnyal rendelke-
zők továbbtanulási szándék esetén je-
lentkezhetnek a Nemzeti Közszolgálati 

leHetőségek a seregben, „seregnyi leHetőség”
Átfogó szervezeti és technikai fejlesztések, új, modern esz-
közök, növekvő illetmény.  Ezekkel a szavakkal jellemezte nemrégi-
ben a Magyar Honvédség jövőjét Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter. 

Fotó: Magyar Honvédség
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Egyetem Hadtudományi és Honvédtiszt-
képzőKaránindítottszakokraésazMH
Altiszti Akadémia új, Acélkocka elneve-
zésűaltisztképzésére.Atanfolyamrend-
szerű, 1 év időtartamú altisztképzésre
minden 18. életévet betöltött, érettségi-
zett személy jelentkezhet, aki megfelel 
az előírt egészségügyi, pszichikai és
fizikai követelményeknek. A rendszer
előnye, hogy már a tanulmányok alatt
is havi jövedelmet folyósít a honvédség, 
amely a már említett, érettségivel ren-
delkező katonák kezdő alapfizetésével
megegyezőösszeg.Aképzésbefejezé-
sétkövetően,aválasztottszakterületen,
hivatásos őrmesterként kezdhetik meg
pályafutásukat a végzettek. Az illetmé-
nyük ekkortól pedig már bruttó 310.000 
forint lesz.

Szintén sokat hallott téma napjaink-
ban az önkéntes területvédelmi tar-
talékos szolgálat, melyre ugyancsak 
várják a jelentkezőket.
– Igen, erre a szolgálati formára is várjuk 
ahonvédelemügye irántérdeklődő,el-
hivatottállampolgárokat.Ezalehetőség
elsősorbanazoknakszól,akik tanulmá-
nyaikvagymeglévőmunkahelyükmellett
szeretnének részt vállalni a lakóhelyük, 

lakókörnyezetük védelmi feladataiban. 
Ők az évi húsz napos kiképzésmellett
veszély- és katasztrófahelyzet (pl. árvízi 
védekezés) elhárításában, rendezvény-
biztosítási, toborzási, illetve különböző
díszelgési feladatokban vehetnek részt. 
A tartalékosok felkészítése és alkalma-
zása alapvetően a lakóhelyhez tartozó
járásban, megyében történik. A szolgá-
latért természetesen a területvédelmi 
tartalékosok is különböző juttatásokban
részesülnek,mint például szerződéskö-
tési díj, rendelkezésre állási díj, illetve a 
tényleges szolgálatuk ideje alatt beosz-
tásuknakmegfelelőfizetéstkapnak.

Már csak egy utolsó, ám annál fonto-
sabb kérdés maradt hátra: hol lehet 
jelentkezni katonának?
– A toborzó irodák várják a katonai pálya 
iránt érdeklődőket a megyeszékhelye-
kenlévőügyfélszolgálatokon.Miskolcon
személyesen a Hatvanötösök útja 2. 
szám alatt lehet velünk találkozni. Jelent-
kezni a Kormányablakoknál kijelölt ügy-
intézőknél,vagyakáronline,awww.ira-
nyasereg.hu és a www.hadkiegeszites.
hu internetes oldalakon is lehet. Az Irány 
a sereg weboldal a Magyar Honvédség 
karrieroldala, ahol mindenki választ kap-

hat a katonai szolgálati formákkal kap-
csolatos kérdésére.

Magyar Honvédség Katonai Igazgatá-
si és Központi Nyilvántartó Parancs-
nokság 4. Katonai Igazgatási Érdek-
védelmi Iroda
Cím: 3526 Miskolc,
Hatvanötösök útja 2.
Telefon:+36(46)327-245
E-mail: borsod.toborzo@mil.hu

Fotó: Magyar Honvédség
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20 One step 

interview witH zaHer akkad

        We sat down for an interview with one of our many international students, Zaher Akkad. The Sy-
rian student is currently doing his Masters degree in Mechanical Engineering in Miskolc getting 
ready for his last year and thesis while working as a seminar teacher in the University.
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Why did you choose Miskolc?
The University of Miskolc has a unique 
mechanical engineering program with 
CAD/CAM.  I am sure any mechanical 
engineer would understand how char-
ming this name is. That’s what made 
meputMiskolcasmyfirstchoicewhileI
wasapplying for my Masters in Hungary. 
Moreover, I’m in love with nature. Wat-
ching videos about Miskolc and its ama-
zinglocationfilledmewithenthusiasmto
start my study here. 
How do you like the country so far? 
Before moving to Hungary, I had different 
prospectives for my future life. Hungary did 
not put me down; I’m living an amazing ex-
perience here. What I like the most is the 
rich cultural diversity. Next to my beautiful 
life in Miskolc, where I do not consider my-
self a stranger anymore, I love Budapest, 
which every time Igo to, charms me with its 
fascination. I lived there for more than one 
month last summer and that’s where I met 
myfiancéeand fell in lovewith her.We
discovered Hungary together from Esz-
tergom in the North to Pécs in the South 
and we also have amazing memories from 
Lake Balaton and  Siófok.

Did you have any difficulties with the 
culture?
Moving to a new country, with a langua-
ge that I do not speak and one that has 
a different culture than mine carries many 
difficulties forsure.Evenso, the friendly
nature of the Hungarian people and their 
continued attempts to support me helped 
tomoveforwardthroughthosedifficulties.
How does it differ from Syria? 
Despite the geographical distance from 
Hungary, I always observe how the Hun-
garian people are proud of their identity 
and culture which they preserve within 
the many surrounding European cultu-
res. This reminds me of my country, whi-
ch I am fully proud of as well. In my city 
Aleppo, there is a memorial mentioning 
thatKőrösiCsomaSándorwastherein
1820 during his way to discover the Hun-
garian origins.
You are the first international mentor 
in the ESN program here. Why did you 
apply for that position?
With the desire to give back something 
to my university, I applied to be an ESN 
mentor. My volunteer work was an inter-
esting opportunity, which allowed me to 
make new friends, either Hungarian or 
international. The support, which was 
provided to me by ESN Miskolc, was a 
clear example of Hungarian kindness. 
Now I am a volunteer at Alumni Hungary 
Network, which is a great experiment for 
me, since its scope includes all of Hun-
gary.

Demeter Péter

MEGAZIN

2
019. Á

P
R
IL

IS
V
II. ÉV

FO
LYA

M
 3. SZÁ

M

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

MEGAZIN

2
019. M

Á
JU

S
V
II. ÉV

FO
LYA

M
 4. SZÁ

M

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA



--
--
--
--
--

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

--
--
--
--

- - - - - - - - - -

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

- - - - - - - -

21One stepconnection 21

Fotó: internetMEGAZIN

2
019. M

Á
JU

S
V
II. ÉV

FO
LYA

M
 4. SZÁ

M

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

interview witH zaHer akkad

        The exam period charges us with an almost unbearable heaviness, especially after several 
days in a row spent in our dormitory rooms. There isn’t enough time for a longer trip, but nevert-
heless, a day trip can always refresh our mind and boost our creativity. The city of Miskolc is 
surrounded by significant historical places, and the train connections offer us the chance to 
start our journey in the morning, and return later in the evening. If you are in for a day trip, here 
are some recommendations. 

A trip between eXAms

Tokaj is a historical town, located 54 kilo-
meters away from Miskolc, and the center 
of the Tokaj wine region, which has been 
declared a UNESCO World Heritage Site 
in 2002. Besides an authentic rural land-
scape, colorful little houses, and warm 
atmosphere, Tokaj hosts a beautiful bel-
vedere, wine museums, old churches and 
welcoming family wineries, the owners of 
which will amaze you with their hospitality 
and unique wines. 
How to get there: From Miskolc Railway 
Station there are trains to Tokaj every ot-
her hour. The trip, depending on the train 
you choose, can last between 40 minutes 
and 1 hour. 
Tip: Taste the aszú wine. With a rich his-
tory that goes back to the 16th century, the 
sweet wine is the star of the region.

Mainly, Sárospatak hosts a castle, a river, 
cute pedestrian alleys, and plenty of silen-
ce. The Rákóczi castle opens a harmo-
nious view of both the river Bodrog and 
the town. Don’t forget to have a walk to 
the Sárospatak Reformed College, one of 
the most important colleges in the count-
ry, where Jan Comenius was a teacher for 
several years. 
How to get there: From Miskolc Railway 
Station there are trains to Sárospatak eve-
ry hour. The trip lasts 1 and a half hours.
Tip: Visit the Sárospatak Rákóczi Cellar. 
This cellar is situated in the historic centre 

of Sárospatak, 14 metres deep under the 
park of the Rákóczi Fortress-Castle. Its 
total length is about 1000 metres, accom-
modating one of the largest wineries of 
the Tokaji Wine Region.

Szentendre the city, situated near Buda-
pest, will require a little bit more effort from 
a Miskolc resident, since it is a bit farther. 
Nevertheless, once you’ve arrived there, 
you might as well think that you have des-
cended in the land of colors. Getting lost 
among the narrow streets is strongly re-
commended, as well as checking the top 
view of the city.
How to get there: From the Keleti Railway 
Station in Budapest, take a metro to Bat-
thyánytér(redline),fromwhereyoucan
board a regional train to Szentendre. The 
trip lasts around 40 minutes. 
Tip: Have a walk along the Danube 
promenade, where you will get a chance 
to have a rest after wandering the cobb-
lestoned historical centre.

Alina Gîrneț
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Akövetkezőkbenakiscégeketésamul-
tikat fogom összehasonlítani, illetve az 
előnyeiketéshátrányaikatösszegyűjteni.
Kezdjük ott, hogy akár gyakornoki mun-
kát,akár főállást keresünk,nagydilem-
mát okoz az, hogy egyáltalán milyen 
típusú céget keressünk. Kis cégeket 
vagynagyobbakat?Vajonholéreznénk
magunkat jobban, hol tudnánk többet 
tanulni, hol lennének jobb kilátásaink?
A szakemberek azonban megnyugtat-
nak minden pályakezdőt. Véleményük
szerint karrierünk elején nincs túl nagy 
jelentőségeannak, hogymilyenméretű
cégnél dolgozunk, a hangsúly azon van, 
hogy valamilyen gyakorlatot és tapaszta-
latotszerezzünk.Azidőmúlásávalpedig
úgyis kitapasztaljuk, hogy melyik helyen 
érezzük jobban magunkat. Most pedig 
nézzükazelőnyöketésahátrányokat!

Kis cégek
A kisebb cégek elsődlegesen azoknak
előnyös,akiknyitottakéskreatívak,hi-
szen itt a saját ötletek megvalósítását 
könnyebb kivitelezni. Valamint az alkal-
mazottak sokkal közvetlenebb, szemé-
lyesebb kapcsolatot tudnak kialakítani 
egymással, mint például egy multi cég-
nél, ahol több ezren is dolgozhatnak. 
Ezt azt jelenti, hogy a vezetéssel is egy-
szerűbbkialakítaniajókapcsolatot,így
egy teljesen baráti légkörben telhetnek a 
mindennapok. Nincsen szakadék a ve-
zetőkésazalkalmazottakközött.Ennek
a hatása, hogy az egyéni gondokat és 
igényeket is egyszerűen és probléma-
mentesen lehet kezelni. Egy kisvállalat 
sokkal szélesebb rálátást biztosíthat a 
munkavállalóknak egy, vagy akár egy-
szerre több szakterületre, munkakörre. 
Így a munkavégzés változatos, nem kell 
aggódni az unalmas, szürke hétközna-
pok miatt. 
Asokelőnyutánazonbanmegkellem-
líteni, hogy az előrelépés eléggé korlá-
tozott. Az emberek életében elég fontos 
az,hogyegyidőutánfeljebbkerüljenek
a ranglétrán, építsék a karrierjüket. A 
kisvállalatoknál erre nem mindig van le-
hetőség.Ehhezhasonlóahelyzeta to-
vábbképzésekkel kapcsolatban is. Végül 
pedig még egy probléma: kisebb cégek-
nélelőfordulhatanembejelentettmun-

kis cégek vs. multik
Természetes, hogy mindannyian mások vagyunk. Valaki nagy családban nőtt fel, valaki kicsi-
ben, valaki inkább társaságban érzi jól magát, és vannak olyanok, akik egyedül szeretik tölteni 
az idejüket. Így van ez akkor is, ha a munkahelyekről van szó. Vannak igazi csapatjátékosok, és 
olyanok, akik inkább egyedül dolgoznak a feladataikon. Egyesek a kisebb, családias cégeket 
részesítik előnyben, míg mások a nagy multinacionális cégeknél dolgoznak szívesebben. 

Fotó: internet
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kaviszony, valamint az, amikor a 
munkaadózsebbefizeti ki azal-
kalmazottat.

Multinacionális cégek
Ha multinál dolgozik az ember, 
biztosan nem kell tartania a fent 
problémaként említett nem be-
jelentett munkától, mert az ilyen 
méretű vállalatoknál a hivatalos
bejelentés és fizetés garantált.
A multinacionális cég azt jelenti, 
hogy az alkalmazott nemzetközi 
környezetben tud dolgozni, vagyis ren-
geteg lehetősége van. Egyrészről adott
a belföldi munka, karrier és feljebbjutási 
lehetőség, de a nemzetköziségnek kö-
szönhetőenakárakülföldikiküldetések,
vagy hosszabb külföldi munkavállalás is 
szóba jöhet. Az alkalmazottak ilyen hely-
zetben tapasztalatot és tudást szerezhet-
nek más kultúráról, és nem utolsósorban 
a nyelvtanulásra, illetve a nyelvek gya-
korlására is remek lehetőség. További
előny, hogymultinacionális vállalatoknál
nagyválasztásilehetőségevanamunka-
vállalóknak a továbbképzések terén.
Természetesen itt is megjelennek a hát-
rányok is, elsőként például, hogy egy
multinál biztosan nem lehet olyan csalá-

dias légkört teremteni, mint a kis cégek-
nél. Legtöbbször nincs szoros kapcsolat 
alkalmazott és felettese között, így az 
egyedi igények sokszor egyáltalán nem 
megoldhatóak. Nagyobb vállalatokra in-
kább a formalizált kapcsolatok a jellem-
zőek. Egy munkavállaló kevésbé látja
át a teljes munkafolyamatot, egy nagy 
cégnél ugyanis ezeket részfolyamatok-
ra bontják, és mindenki a saját területén 
dolgozik. Nagyvállalatok esetében több-
szörfordulelő,hogytúlóráznikell,illetve
több az adminisztrációs feladat is. Álta-
lábankülönbözőidőközönkéntjelentése-
ket, elemzéseket kell készíteni a munka-
vállalónak az általa elvégzett munkával 
kapcsolatban.
Láthatjuk tehát, hogy a kis és nagy cé-
geknekisrengetegelőnyevan,amelyek-
ből tanulhat az ember, viszont oda kell
figyelnünk a hátulütőkre is. A legjobb,
ha mindenki a saját személyiségének 
megfelelő munkahelyet választ, ahol a
leghatékonyabban tud dolgozni. A töké-
letes munkahely megtalálásához azon-
ban lehet az szükséges, hogy mindkét 
oldalt megtapasztaljuk. Ezért legyünk 
bátrak, és ne szalasszunk el semmilyen 
lehetőséget!

Krajnik Dorka

Fotók: internet 
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úJ őrület miskolCon: íme a vr-világ!
Te mire vágysz? Játszani, szórakozni, kreatívkodni, esetleg felfedezni szeretnél? Kívánj bár-
mit, a virtuális valóságban átélheted. Ez az az élmény, amiről eddig csak álmodtál.

Mi az a virtuális valóság?
A virtuális valóság, azaz VR egy olyan új 
élmény, ahol szó szerint egy másik világ-
ban érezheted magad. Lényegében egy 
számítógépes technológia, de nem az a 
hétköznapi, hanem sokkal-sokkal jobb. 
Nézelődhetszazóceánmélyén,hegyek
tetején vagy bárhol a világban; átélhetsz 
egy valóságos(nak tűnő) zombi apoka-
lipszist, valamint létrehozhatsz hihetet-
len3Dművészialkotásokatis.
Hogyan működik?
A valósághű VR-élmény elengedhetet-
len kelléke egy HTC Vive 360°-os vir-
tuális szemüveg. Ez lényegében egy 
monitor, ami kizárva a külvilágot, szó 
szerintmagábaszippant.Avalósfizikai
elemeketaViveelőlapikamerájahelyezi
át a virtuális valóságba, így akár a keze-
idet is láthatodaképernyőn.A360°-os
mozgáskövetőnekköszönhetőenigazán
élethűélményben lehet részed.Fontos
kellékek a speciális kontrollerek is, ami-
ket a kezedben fogva megérintheted a 
virtuális tárgyakat, felveheted, eldobha-
tod, irányíthatod őket: lőhetsz, üthetsz,
foghatsz, rajzolhatsz, szinte bármit meg-
tehetsz,amirőleddigcsakálmodtál.
Kinek ajánlott?
Kicsiknek, nagyoknak, szórakozni vá-
gyóknak, megszállott játékosoknak, új 

élménytkeresőknek:egyszóvalminden-
kinek. A virtuális valóságban mindenki 
megtalálja a kedvére valót. Jöhetsz ját-
szani, táncolni, kreatívkodni; ha a termé-
szet érdekel, a víz alól vagy a hegyek 
tetejérőlszemlélhetedavilágot,haNew
Yorkot szeretnéd látni, a Google Earth 
segítségével még oda is elrepítünk, így 
bejárhatodakárazegészvilágot.Kezdő
játékosokrészérealefoglaltjátékidőegy
10 perces bevezetést is tartalmaz, ami 
beleszámít a játékidőbe. Ha erre már
nincs szükség, 1 órába akár 2–3 VR-já-
ték is belefér.
Hogyan lehet kipróbálni?
Előzetes időpontfoglalással lehet beje-
lentkezni. A VR-világ helyszíne Miskol-
con, a Kossuth utca 5. szám alatt ta-
lálható. Jelenleg két VR-szettet tudnak 
biztosítani, tehát egyszerre max. ketten 
tudtok játszani, de természetesen kü-
lön-különisvanrálehetőség.Azáraka
következőek:
• 1 játékos esetén 1 óra 3.990 Ft, min-
den további óra 3.490 Ft
• 2 játékos esetén 1 óra 6.990 Ft, min-
den további óra 5.990 Ft

Fizetni a játék alkalmával, a helyszínen 
kell készpénzben. Játék előtt előzetes
foglalás szükséges a www.vrvilag.hu 
oldalon. Mindenképp érdemes fontolóra 
venni a VR-világ kipróbálását. Álljatok 
összeegybarátoddal,vagyhakellőképp
nyitott vagy az újdonságokra, játszhatsz 
egyedül is. Jó szórakozást egy teljesen 
új dimenzió felfedezéséhez!

Oláh Zsófia
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JátékaPPlikáCiók mindenkinek
Néha minden embernek szüksége van egy kis lazításra. Amikor elegünk van a poli-
tikából, az emberekből, a munkából, a tanulásból, szeretünk elveszni a telefonunk-
ra letölthető játékok világában. A Play Áruházban és az App Store-ban bőség-
es választék tárul elénk, hogy segítse egy másik világba történő menekülésünket.

Az okostelefonok világában már nem 
újdonság az ismerkedés a különböző
játékapplikációkkal. Mindenkinek van 
több-kevesebb kikapcsolódást segítő
alkalmazás a telefonján, melyek szemé-
lyiségtől függőenmás-másokokból ke-
rültek letöltésre: vannak, akik az elgon-
dolkodtató matematikai feladványokat 
kedvelik,valakiegyszínezőprogrammal
iseltudbíbelődni,mígmásokaverseny-
zős játékokértélnek-halnak.Akövetke-
zőkben5alkalmazástszeretnékbemu-
tatninektek,amikmindeltérőjátéktípust
testesítenek meg.
Harry Potter: Hogwarts Mystery
Akit magával ragadott a J. K. Rowling al-
kotta világ varázsa, az könnyen bele tud 
majd feledkezni ebbe a játékba is. Sze-
mélyre szabhatod a saját karakteredet, 
aki meghívást nyert a Roxfortba, hogy 
7 évig tanulhasson. Részt vehetsz a ta-
nórákon, megismerheted a híres roxforti 
tanítókat. A letöltés ingyenes Androidra 
és Apple-re egyaránt, de a játék internet-
kapcsolatot igényel. Jelenleg nem érhe-
tőelhozzámagyarfordítás.
Lapse: A Forgotten Future
Hirtelen az ország vezető pozíciójában
találod magad, időszámításunk szerint
2075-ben. A feladatod a döntéshozatal a 
különbözőkérdésekkelésproblémákkal
kapcsolatban,amiketelnökifigyelmedbe
ajánlatöbbitisztviselő.Négyerőforrás-
salgazdálkodhatsz: természet, haderő,
tőke és népesség. Minden döntésed
hatással lesz ezek közül valamelyikre, 

desosemtudhatodbiztosanelőre,hogy
melyiket és hogyan fogja befolyásolni. A 
játékingyenesenletölthetőmagyarnyel-
ven.CsakAndroidraérhetőel.
Words of Wonders
Aki ismeri a Szókereső játékot, az ér-
tékelni fogja ennek az alkalmazásnak 
az újításait: nem betűhalmazban kell
szavakat keresned, hanem körkörösen 
elhelyezett betűkből kell értelmes sza-
vakat összekötni. Minden pálya egy-egy 
kontinenshez, azon belül is egy ország-
részhez tartozik. A játék ingyenesen 
letölthető magyar nyelven azApp Sto-
re-ból és a Play Áruházból.
Purrfect Spirits
Ha macskabarát vagy, ezt a játékot ne-
kedtaláltákki:egyszellembőrébebújsz,
aki a túlvilágra jutva azt a feladatot kap-
ta, hogy építsen egy kellemes kis kuckót 
a felbukkanó cicáknak, és folyamatosan 
gondoskodjon a szórakoztatásukról és 
elegendő élelemről. Ingyenesen letölt-
hetőAndroidraésiPhone-rais.
Sudoku
Ezaza játék, amit valószínűleg senki-
nek sem kell bemutatnom, aki kicsit is 
szereti a matematikát: adott 9 négyzet, 
amit1-től9-igkellszámokkalkitöltened
úgy,hogyamintaseholsemismétlődik.
Rengetegingyenesésofflineverzióér-
hetőelbelőle,találjráakedvencedreés
hagyd, hogy a játék beszippantson!

Oláh Zsófia
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26 Trend&Tech

A világ minden táján elterjedt már az 
ASMR-videók készítése, mint ahogy ha-
zánkban is. Az ASMR rövidítésként szol-
gál az Autonomous Sensory Meridian 
Response kifejezésre, amit magyarra úgy 
fordíthatnánk, hogy önálló érzéki-idegi 
reakció. Egy olyan neurológia jelenség, 
amely során – azok, akik tapasztalják – 
egybizsergőérzéstéreznekatarkójuknál,
ami végigfut a gerincükön, de kiterjedhet 
az egész testre is. Sokan használják az 
„agyi orgazmus” kifejezést a jelenségre.
AzASMR segítségével elérhető egy bi-
zonyos relaxáció, amiben úgy érezzük, 
mintha az agyunkat masszírozná valaki. 
Sokan hasonlítják az aroma-terápiákhoz, 
amikor egy bizonyos illat nyugalmat okoz 
a személy számára. Először furcsának
tűnhetnekavideók,dealegjobbbennük,
hogyteljesmértékbenanézőtszolgálják.
Hiszen olyan sok ingert kiváltó hang van, 
hogy a néző szabadon választhat ked-
vencei közül.
Ha most rákeresünk az ASMR címszó-
ra, akkor több millió találattal szembe-
sülünk, amik valamilyen szinten teljesen 
különböznek egymástól. Olyan videókat 
találhatunk, amelyekben már az intimitás 

határát súroló módon suttogva beszél-
nek hozzánk, esetleg lassú mozdulatok-
kalérintenekmegvalamit,vagyfinoman
ütögetik körmüket egy szilárd tárgyhoz, 
esetleg sminkeléshez használt ecsete-
ikkel simogatjákamikrofon(ok) felületét.
Ezek a hangok válták ki az ASMR-érzé-
sét, amelyet úgy írhatnánk le, mint egy 
jólesőborzongást.
Viszont érdemes megjegyezni azt, hogy 
ezazagyibizsergetőérzésnemminden-
kiáltalérezhető.Van,akinélasuttogás,
van, akinél a gyengéd tapintások, de van 
olyan, akinél a rágás hangja váltja ki az 
érzést. Habár a kiváltó ok más, mégis 
mindenki, aki érzi ezeket a bizsergése-
ket, hasonló tapasztalatokról számol be. 
Vannak olyanok is, akik egyfajta Flow-ál-
lapotba kerülnek.
Habár elég intimnek hangzik, nincs sze-
xuálisvonzata.BáralegtöbbASMR-mű-
vésznő,éssokvideóbanláthatunksze-
repjátékot is, ahol valamilyen orvost, 
barátot, fodrászt személyesítenek meg, a 
figyelemmégisanézőfeléirányul.
Az ASMR egyik legnyugtatóbb aspektusa 
afigyelemésatörődésérzése,amielő-
segítheti a nyugalom érzésének megte-
remtését.
Az ASMR egy olyan terület, ami nem 
mindenkinek való, de aki szereti, az úgy 
érezheti magát, mintha egy videojátékban 
megtalálta volna a gyorsabb utat a cél-
hoz, ami a való életben a stresszkezelés 
ésanyugalomérzésénekelőidézése.

Berényi Barbi

Az Asmr vilÁgA

Fotó: internet

26 Trend&Tech

A megosztó ASMR-videók szenzációként hajtottak át a világon. Sokan szeretik, sokan bu-
taságnak tartják, mások pedig nem is ismerik ezt a műfajt. Minden ASMR-artist imádja, amit 
csinál, és úgy véli, hogy segítenek az embereken, mint egyfajta ingyenes terápia. 
De mi az ASMR?
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Fotók: Berényi Barbi

28 krea-(tour)

Habár az első esemény, amin átesünk hamarosan, az a vizsgaidőszak lesz, mégis mind-
annyiunk fejében ott van már a nyár gondolata. Ha nyár, akkor fesztiválok. Nincs jobb, mint 
egyedinek lenni egy hatalmas tömegben, ezért úgy gondoltam, miért ne tehetnénk egye-
divé a ruháinkat is?

ruHák és a festészet

Amire szükséged lesz:
A ruhadarab, amit fel szeretnél újítani, 
ecsetek, ruhafestékek, fehér ceruza és 
bármilyen ragasztószalag.

1. lépés:
Először is a ragasztószalaggal körülra-
gasztjuk a részt, amit festeni szeretnénk. 
Jelen esetben zsebet, ennek az a célja, 
hogy ha kimennénk a vonalból, se kell-
jen aggódni.

2. lépés: 
Az interneten millió ötletet találhatunk 
mintákról,énegyegyszerűnapraforgó-
sat választottam, amit fehér ceruzával 
rárajzoltam az anyagra.

3. lépés:
Az alapszínek. Ha a vászon színe nem 
semleges, akkor érdemes egy alapszint 
lefesteni a mintához.

4. lépés
Kezdődhetavirágokszínének felvitele.
Majd az árnyékolás és a részletek meg-
festése. És voilà, meg is vagyunk a leg-
újabb nyári trenddel!

Berényi Barbi
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29Kultúra

Miután az X-men: Az eljövendő múlt
napjai eltörölte az X-men: Az ellenállás 
vége eseményeit, Kinberg érdeklődést
mutatott az iránt, hogy újra megpróbálja 
életrekelteniaSötétFőnixet.Afilmben
amutánsokalegerősebbellenségükkel
állnak szemben, aki mellesleg egy közü-
lük: Jean Grey. 
Egy űrbéli mentőakció során Jeant
majdnem megöli egy rejtelmes kozmi-
kus erő. Miután hazatér, ez nemcsak
olyanerővelruházzafel,amivelárthata
világnak, de megállíthatatlanná is teszi. 
Újonnan szerzett erejét nagyon nehe-
zen tudja kordában tartani és gyakran 
veszti el felette az uralmat, ezért olyan 
személyeket bánt, akiket mindennél job-
ban szeret. És most, hogy ez a mutáns 
család kezd darabjaira hullni, meg kell 
találniuk a módot arra, hogy újra közös 
nevezőre jussanak, nemcsak azért,
hogy megmentsék Jean lelkét, de azért 
is, hogy megmentsék a földet a földönkí-
vüliektől,akikagalaxistszeretnékuralni.
Az, hogy újraforgatnak egy filmet, nem

okoz nagy meglepetést Hollywoodban, 
viszontaSötétFőnixesetébenezakár
rossz jelnek isvehető.Afilmrendezője
– Simon Kinberg – elmondta, hogy azért 
volt szükség az újraforgatásra, mivel 
a film harmadik harmadán más hely-
színt szerettek volna. Eredeti felvételek 
alapjána jelenetekazűrben játszódtak
volna, most viszont egy katonai vonatra 
esett a választás. Nemcsak a helyszí-
nen, de Jean Grey külsején is alakítottak 
egy kicsit, hogy kevésbé legyen „tüzes”, 
ésinkábbtűnjönkozmikusnak.
Rengetegszer járnak úgy egy-egy film
rajongói,hogyazelőzetestúlsokatmu-
tat. A Sötét Főnix esetében nemcsak
hogy túlsokatmutatottazelőzetes,de
elisspoilerezteazegyikfőszereplőha-
lálát.Arendezőerrőlnyilatkozatotadott
ki, miszerint: „A gondolatmenetünk az 
volt, hogy meg kell mutatnunk, hogy ez a 
filmnemolyan,mintatöbbiX-men-film.
Nincs az, hogy a szereplők lezuhan-
nak egy épületről, leporolják magukat
és mennek tovább, mintha semmi sem 
történtvolna.ASötétFőnixbensúlyaés
következménye van a döntéseiknek…” 
A rendező ígérete szerint nem kell ag-
gódnunk, mert jó sok karaktert láthatunk 
majd még meghalni, aminek történeti és 
szerződésivonzataiislehetnek.
A nagy kérdés, ami sokak fejében meg-
fordult már: visszatérnek-e a rajongók az 
X-men-filmekhez? Mindez hamarosan
kiderül, hiszen 2019. június 6-tól lesz lát-
hatóafilmamozikban.

Berényi Barbi

Fotó: internet

a sötét főnix 

kultúra 29

Még egy szuperhős film kerül a mozivásznakra idén. Ezúttal az X-men franchise egy új részét 
mutatják be, ami az X-men: A Sötét Főnix címet viseli. A filmet a Marvel képregények alapján 
készítették, és a karaktereket is az alapján próbálták minél hasonlóbbá tenni. 
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30 Kultúra

Az Eszterházy Károly Egyetem – a 
Miskolci Egyetemmel közösen – 15. 
éve szervezte meg a Kortárs Han-
gon Nemzetközi Irodalmi Pályázatot. 
A magyar felsőoktatásban teljesen
egyedülálló hallgatói tehetséggon-
dozó projekt elsődleges célja, hogy
a Kárpát-medencében élő, magyar
nyelven tanuló fiataloknak fontos
anyanyelvápoló fórumaként lehe-
tőséget biztosítson a tehetséges
egyetemistáknak az irodalmi alkotásaik 
publikálására.

A pályázat ünnepélyes eredményhirde-
tését a költészet napján, 2019. április 
11-én tartották a Zenepalotában.
Lapunk a MEgazin lapdíjjal tüntette ki 
Uraky Noémit, a Bölcsészettudomány 
Karhallgatóját.Azőkétversévelszeret-
nénkminden résztvevőnek és díjazott-
nak gratulálni.

Uraky Noémi:
Gyújts rám

stagnálok és nem nyugszom
a cigarettát nem szeretem
de a füstje jólesik
nyelvem száraz
a szemem csordultig tele
ha most leképzelném rólad a kardigánt
ésabetonrafeküdnéknézniarepülőket
kitalálnádmelyikfogránkzuhanni?

Eltakar(od)nék

bele kell ülnöm az öledbe
egy kád vízbe
egy üres kádba
az üres öledbe
hogy valamelyikben azt érezhessem
kitölthetek valami

Idén is meghirdették, immár 15. alkalommal a Kortárs Hangon irodalmi pályázatot. A meghird-
etés köre: Beregszász, Csíkszereda, Eger, Eperjes, Gyöngyös, Jászberény, Kolozsvár, Komárom, 
Marosvásárhely, Miskolc, Nagyvárad, Nyitra, Nyíregyháza, Sárospatak, Szatmárnémeti egye-
temein magyar nyelven tanuló diákok.

kortárs Hangon

Fotók: Kortárs hangon
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Hagyományaink 31

Az egyenviselet jellegzetességei, kö-
vetelményei, eltérései az Auf egyen-
ruhától: 
•sötétszürkeszövetből,óaranyszínű
állógallérral készül
• 5 db Anjou Liliomot ábrázoló gomb-
bal közepén, és 3–3 darab Anjou Lilio-
mot ábrázoló kis mandzsettagombbal 
mindkét ujján
• bal karján arany cérnával Károly 
Róbert aranyforintjának előlapját idéző
hímzés található, felette a Miskolci Egye-
tem, alatta pedig a Gazdaságtudományi 
Kar felirat ezüst cérnával fogja közre
•állományjelzőjeanyelesékésakala-
pács helyett az Anjou Liliom
• nincsenek a hátán hasíték mentén 
gombok
A selmeci hagyományok szerint az 
egyenruhák őse a bányászruha, mely
kezdetben teljesen más céllal viselte-
tett, mint napjainkban. A bányászok 
munkaruhája védte őket munkájuk so-
rán a portól, kőhullásoktól. Később a
Burschenschaft és az Ifjúsági Kör szor-
galmazta az egyenruhák viselését a 
főiskolások számára.Az egyenruhák a
mai formájukat 1892-ben az új Akadé-
miai Palota átadásának évében nyer-
ték el. A Miskolci Egyetemen a 2000-es 
évektőlkezdveújtípusúegyenviseletek
ismegjelentek, ami annak köszönhető,
hogy a társadalomtudományi karokon 
is felmerült az igény ezekre. Így alakult 
ki a jogászoknál a Jurátus, a közgazdá-
szoknál az Aufhauer mintájára készült 

Gazdász egyenviselet (mai megneve-
zésselAurum),abölcsészeknélaBocs-
kai és a Kazinczy egyenviselet, valamint 
az egészségügyi karon a Stefánia. Ezek 
olyan viseletek, melyek egyszerre egy-
ségesek,mégissokszínűek,hiszenkife-
jezik az iskolához, valamint a hagyomá-
nyokhoz való tartozásukat, ugyanakkor 
a ruhák sajátosságai megmutatják, hogy 
a tanuló mely kar hallgatója.
A Miskolci Egyetemen ma viselt egyen-
ruhák, egynviseletek:
• Bányászok: Gruben, Bányaing, Felöl-
tő,Auf,IpariAuf(feketealaponfekete)
• Kohászok:Gruben, Felöltő,Auf, Ipari
Auf(feketealaponmeggypiros)
• Gépészek: Auf, Ipari Auf (fekete alapon 
sötétkék)
• Jogászok: Jurátus (fekete alapon zöld 
paszomány)
• Gazdászok: Aurum (szürke alapon 
óarany)
• Bölcsészek: Bocskai, Kazinczy 
• Egészségügyisek: Stefánia (szürke 
alaponmedvebarna).

Siroki Andrea

Március 4-én a Gazdaságtudományi Kar 2018/19-es tanévének Valéta Elnöke és Pénz-
tárosa bejelentették, hogy az egyenviseletük neve hivatalosan is Aurum lett. Ők a társkari 
Valéta Bizottságokkal, az Anczug Tanszék Baráti Társasággal, a Karuk Vezetése és az 
Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesülettel közösen és lelkiismeretesen dol-
goztak azért, hogy ez megvalósulhasson.

a gazdász egyenviselet neve aurum lett

Fotó: Kiss Viktor
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32 science for me3232

Fotó: internet

élet-forma

Közeleg a nyár, így persze a legnagyobb bulik sem maradhatnak el. Ebben a cikkben 
néhány hazai fesztivált fogok górcső alá venni, kiemelve pár fellépőt és a belépők árait.

zenei fesztivÁlok 2019

Feszt! EGER: A Bolyki-völgy falai között 
lesz május 30. és június 1. között. A fesz-
tiválon fellép többek között a Halott Pénz, 
Belga, Follow the Flow, Leander Kills, 
AWS, Road, Fish!, ByeAlex és a Slepp. 
A3naposbérlet elővételben12.000Ft,
a csütörtöki napijegy 3.500 Ft, a pénte-
ki-szombati napijegy 5.000 Ft.
Fishing on Orfű: Ez a fesztivál június 
19–22. között kerül megrendezésre és 
előreláthatólagolyanneveklesznekjelen,
mint a Vad Fruttik, 30Y, Bohemian Be-
tyars,Belga,EstiKornél,Elefánt.Azelő-
vételes bérletek azonban már elfogy tak, 
szerdai és csütörtöki napijegy vásárlására 
vanméglehetőség,melyekára7.999Ft.
ArendezvényPécstől15km-retalálható.
VOLT Fesztivál: A június 26-án startoló 
soproni fesztiválon fellép a Slipknot, Slash, 
Robin Schulz, Parov Stelar, LP, a Quim-
by, a Tankcsapda, Rúzsa Magdi, a Halott 
Pénz zenekar pedig itt adja jubileumi 15 
éves koncertjét. A 4 napos bérlet ára je-
lenleg 37.990 Ft, míg a diákbérlet-csomag 
34.490 Ft. A napijegyek ára 14.990 Ft. 
Balaton Sound: Július 3–7. között lesz 
Zamárdin. Idén olyan nevekkel rukkoltak 
elő,mintaTheChainsmokers,Marshmel-
lo, Tiesto, Sean Paul, de persze a hazai 
klasszikusok sem maradhatnak ki a sor-
ból, mint a Punnany Massif, A Halott Pénz 
és a Wellhello. Jelenleg az 5 napos diák-
bérlet-csomag ára 71.400 Ft, míg a sima 5 
napos bérlet június 21-ig 74.900 Ft.
Rockmaraton: A rock igazi szerelmese-
inekisvanmegfelelőfesztivál,hiszenjú-
lius 8–13. között Dunaújvárosban a Szal-
ki-szigeten megrendezik a Rockmaratont. 

Idén jelen lesz a Philip H. Anselmo & The 
Illegals, a The Exploited, a Rhapsody, a 
Paradise Lost és aTerror.Az elővételes
bérlet ára július 5-ig 19.990 Ft, a napije-
gyek ára pedig 8.990 Ft. 
Efott: Az Efott július 9–15. között lesz, 
melyet ismét Velencén fognak tartani. A 
6 napos bérlet ára 05. 20.–07. 05. között 
32.490 Ft, a diákjegy 22.500 Ft. A napije-
gyekára10.990Ft.Afellépőkközöttsze-
repel például Rita Ora, Borgore, Tujamo, 
Gianluca Vacchi, Punnany Massif, Halott 
Pénz, Tankcsapda.
East Fest: Júliusban 23–27. között keleten 
folytatódikabuli,pontosabbanMezőtúron.
Fellép Majka, Kowalsky meg a Vega, Sze-
csei, Droplex, Depresszió, Ossian, Belga, 
Vad Fruttik. Az 5 napos bérlet ára 15.990 
Ft. A napijegy árai 3.999 Ft–5.999 Ft. 
Sziget Fesztivál: Ez számít a hazai leg-
nagyobb fesztiválnak, mely mind a felvo-
nultatott nevekben és az árakban is meg-
mutatkozik. Idén jelen lesz Ed Sheeran, 
Twenty One Pilots, Foo Fighters, a Floren-
ce + The Machine. A rendezvény az Óbu-
dai-szigeten lesz megtartva augusztus 7 
és 13 között. A 7 napos diákbérlet 65.000 
ft, míg a sima jegy ára 104.900 Ft.

Siroki Andrea
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Fotók: internet

élet-forma
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Az utóbbi időben a mentális egészség fontossága egyre nagyobb teret kapott az egész 
világon, így Magyarországon is. Habár a mai fiatalok nagy hangsúlyt fektetnek erre, mégis 
sokan küzdenek valamilyen fajta mentális betegséggel.

mentÁlis betegségek Az egyetemen

Mi a mentális egészség? 
Mindenkinek van mentális egészsége. Ez 
dönti el, hogy hogyan vélekedünk saját 
magunkról, hogyan beszélünk másokhoz 
és alakítunk ki velük kapcsolatokat, és ho-
gyan élünk túl kihívásokat az életünkben. 
Rengeteg dolog befolyásolhatja a mentá-
lis egészségünket: biológiai faktorok, csa-
ládi háttér, tapasztalatok, traumák.
Mentális betegség az egyetemen
Habár a mentális betegség nincs kor-
hoz kötve, statisztikák szerint a legtöbb 
ember, aki ilyen problémákkal küzd, 
egyetemi hallgató. Négy hallgatóból egy 
küzd valamilyen mentális betegséggel. 
A szorongás és a depresszió tartozik a 
leggyak rabban diagnosztizált betegsé-
gek közé.
A mentális betegségek eredete? 
A diákokra nehezedő nyomás gyak-
ran okozhat problémákat. Legyen ez 
stressz a magán élet miatt, vagy akár a 
vizsgák miatt, depresszió, szorongás és 
pánikrohamok a megfelelési vágy miatt. 
Mindannyian küzdünk egy olyan problé-
mával, amin szeretnénk túllenni és nem 
foglalkozni vele többet. Ez általában a 
kiváltó oka a mentális betegségeknek. 
Az, hogy a személy nem dolgozza fel a 
történteket,csakaszőnyegalásepri.
Hogyan segíthetünk magunkon?
1. Én-idő
Mivelazegyetemegyelégpörgőshely
tud lenni az utolsó két hétben és a vizsga 
időszakban, ezért fontos, hogy marad-
jonidőnksajátmagunkrais.Akáranap

végén vagy a nap elején 15–20 percet 
mindenki tud saját magára szánni. Vagy 
legyen az a nap folyamán egy új epizód 
megnézése valamilyen sorozatból, de 
minden nap fontos megadni az agynak 
azt a pár perces pihenést, hogy fel tudja 
dolgozni a rengeteg információt.
2. Edzés
Habárklisénektűnhet,deigaz.Azedzés
nemcsak a testet tartja kordában, de az 
elmétis,hiszenazalattazidőalattsem
arragondolunk,hogymiakövetkezőte-
endő.Ésamozgással többoxigén ter-
melődik,amiavéráramlássalbekerülaz
agyba, ennek következtében kevésbé 
érezzük magunkat fáradtnak, és készen 
állunk további feladatok elvégzésére.
3. Gondolkodj!
Talán összezavaró lehet ez a szó és az 
előzőkijelentések.Deebbenazesetben
úgy értendő, hogy gondold át a dolgo-
kat, amiktől éppen stresszelsz, próbáld
megközelíteni más szemszögből. Pró-
bálj először is rendet rakni a fejedben
egy kicsit, majd utána hozzálátni a teen-
dőidhez.
Ha bármilyen problémával küzdesz, ne 
félj beszélni róla és segítséget kérni!

Berényi Barbi
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Kollégiumi jelentkezés 2019/2020: A 
már meglévő hallgatók számára a kol-
légiumi jelentkezés idejemegkezdődött
április 23-ával. Az elsőéves hallgatók-
nak az augusztusi hónapban lesz le-
hetőségük benyújtani a pályázatukat
a férőhely-igényléshez. A pályázatokat
az UNISYS elektronikus pályázati rend-
szeren keresztül lehet leadni az adatlap 
kitöltésével és a szükséges igazolások 
feltöltésével. A pályázati időszak vége
2019. május 21., 24:00.

Drámapályázat: A budapesti Bábszín-
ház drámapályázatot hirdetett, melyre 
minden 1984 és 2003 között született, 
anyanyelvi szinten magyarul beszélő
személypályázhat.Akiíráscéljaafiatal
drámaírók támogatása és olyan bábszín-
padiművekmegszületésénekelősegíté-
se, amelyek kifejezetten a 13–18 éves 
korosztálynak szólnak, az ő problémá-
ikat állítják a középpontba. A pályázás 
ingyenes; az alkotásokat szakmai zsűri
bírálja el, melynek tagjai Dobák Lívia 
(dramaturg), Nánay István (kritikus) és
Tasnádi István(író).Apályaműveketel-
bíráló zsűri döntése alapján a pályázat
győztesebruttó650.000.-Ftdíjazásban
részesül, amelyből a pályázat kiírója
levonja a közterheket. A pályázónak 
a meghatározott online felületen a re-
gisztrációs mező megfelelő kitöltésével
regisztrálnia kell ahhoz, hogy pályázatát 
és annak mellékleteit feltölthesse. A pá-
lyázat érvényességi ideje 2019.05.31. 

Sportnovella: A DeriSport Kft. novella-
pályázatot hirdet, melynek célja, hogy a 
sportolás és a mozgás örömét irodalmi al-
kotásokon keresztül mutassa be. Pályáz-
nisajátélményekkelésfiktív történetek-
kel egyaránt lehet. 4 kategóriában lehet 
nevezni: általános iskola alsó tagozat, ál-
talános iskola felső tagozat, középiskola
ésgimnázium,valamintfelnőttkategória.
Aműterjedelme4–8ezerleütés(1–2gé-
peltoldalnakmegfelelőmennyiség).Apá-
lyaművekbeadásihatárideje2019.05.31.
A szerzeményeket az info@sportmene-
dzsermagazin.hu e-mail-címre várják. A 
legjobbnak ítélt pályaműveketmegjelen-
tetik a SportMenedzser Magazinban, il-
letve online felületeiken, valamint értékes 
könyvjutalomban is részesülnek.

Stipendium Mentor pályázat: A HÖOK 
Stipendium Hungaricum Mentorhálózata 
és a Miskolci Egyetem SHSN felvételt 
hirdet a Stipendium Hungaricum ösztön-
díjprogrammal Magyarországra érkező
hallgatókintegrációs,kortárssegítőifel-
adat ellátására a 2019/2020-as tanévre 
vonatkozóan. Ellátandó feladat a Stipen-
dium Hungaricum ösztöndíjjal érkező
hallgatók integrációjának és itt tartózko-
dásának segítése, havi juttatás ellené-
ben. A jelentkezés benyújtásának határ-
ideje:2019.május31.,17:00(péntek).A
jelentkezés benyújtásának módja: elekt-
ronikusan, önéletrajz és motivációs levél 
megküldésével angol és magyar nyelven 
egyaránt az shmh@hook.hu címre. 

Siroki Andrea

AktuÁlis pÁlyÁzAtok
A májusi számban két jó írói vénát igénylő lehetőséget mutatok be nektek, valamint a Sti-
pendium Mentor pályázat és a jelenleg is tartó kollégiumi jelentkezés legfontosabb in-
formációit olvashatjátok.
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