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Szegedi tudományegyetem

Szenvedélyünk
a jövőd!
■ a legjobb magyarországi
egyetem:
a 2020-as nemzetközi QS listán (QS
World University Rankings) a legkiválóbb magyarországi egyetem (500-510. hely).
■ a legzöldebb felsőoktatási
intézmény Magyarországon;
a GreenMetric 2019-es világrangsorában
a Szegedi Tudományegyetem előrelépett
a 74. helyre

Felvételizz
az SZTE-re!

www.u-szeged.hu/felveteli

■ h oltversenyben a legjobb magyarországi egyetem az SZTE + a saját tudományterületén az SZTE Bölcsészet- és
Társadalomtudományi Kar, az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar, valamint az SZTE Állam- és Jogtudományi
Kar a HVG / 2020-as összegyetemi rangsorában
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találnak az SZTE Felvételizőknek szóló honlapján: www.u-szeged.hu/felveteli
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Hallgatóktól
hallgatóknak
Ha ezt olvasod, akkor játékos
ember vagy, aki egy kis fiatalságra
vágyik. Jó hír, hogy mindenki ilyen
egy picit. A még jobb hír, hogy a
SZTEminárium hasábjain ezt
meg is kaphatod, hiszen maga a
homo ludens universitatis, azaz az
egyetemi játékos emberből áll a
szerkesztőség.
Szeretnénk tehát a kortársakhoz és a nosztalgiázó alma materekhez szólni. Ezért mostantól
minden szemeszter elején mindent megteszünk
ennek érdekében ebben a színes magazinban.
Szeretnénk a legjobb játszópajtások lenni a játszótéren, az ölelés a vizsgaidőszak taigetoszi
mélységében, persze a közéleti kislexikon, hogy
mindig tudd, hol dicsőülhetsz meg igazán az ötös
vizsga mámorában, vagy szimplán csak hol művelődhetsz, ha véletlenül sok a szabadidőd.
Megosztunk veletek számos tudományos, tanulmányi sikert és ösztöndíjprogramot, bemutatunk
nektek művészeket, társulatokat és nem szokványos kultúrákat. Ráadásul, ha már az SZTE a
legzöldebb egyetem az országban évek óta, mit
nekünk Greta Thunberg? Saját tippeket adunk a
környezettudatosságról. (Na jó, azért néha talán
Gretára is hivatkozunk.)
Kezdeményezések, tehetséges egyetemi figurák,
akikről eddig talán fogalmad sem volt, rejtvények
és viccek a vizsgaidőszakra. Ami minket érdekel,
téged is érdekelhet.
Hallgatóktól hallgatóknak? Jó helyen keresgélsz!

Zádori Bence
Magazin
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Sófi-ösztöndíjas
hallgatóink

A Sófi József a Szegedi
Tehetségekért Alapítvány
a magyar felsőoktatás
kiemelkedő, nagy
presztízsű ösztöndíj
alapítványa. Az alapítása
óta 180 hallgatót
támogattak ösztöndíjjal.
Ez 18 éves működése során
több mint 20 millió forint
támogatást jelent.
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Mátó Gábor
Bobkó Anna

Elsők között
Kezdetben csak a biológushallgatók, majd 2006 óta az egyetem minden
hallgatója elnyerheti az ösztöndíjakat. Így Mihalkó József is megpályázta
az ösztöndíjat. Ő az első Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei, aki elnyerte,
és a Mérnöki Kar hallgatói között is az első, aki megkapta az elismerést.
Élelmiszermérnökként végzett, majd a Mérnöki Kar Élelmiszermérnöki Intézetében helyezkedett el. 2018-ban elnyerte az SZTE Sófi-alapítvány különdíját.
– Tanulmányaim mellett tudományos diákköri tevékenységet, 5 féléven keresztül demonstrátori munkát végeztem, ezen kívül az első
SCIndikátor országos tudománykommunikációs verseny döntőse voltam. Három alkalommal előadóként vettem részt a Kutatók Éjszakája
tudománynépszerűsítő programon, továbbá előadást tartottam a Tudományok Fővárosa, Budapest Science Meetup rendezvényen. Magyar
és angol nyelvű publikációkkal, konferencia-részvételekkel is rendelkezem, valamint szakkollégiumi tevékenységet végzek az SZTE Eötvös Loránd Szakkollégiumban 2018 februárjától – számolt be Mihalkó József.

Magazin
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A 2018-as díjátadó résztvevői (balról-jobbra): Járai Zsigmond, a Szegedi Tehetséggondozó Tanács tagja; Várkonyi
Andrea, a Szegedi Tehetséggondozó Tanács tagja; Mihalkó József Sófi-ösztöndíjas; Dr. Fendler Judit, az SZTE
kanellárja, valamint Prof. Dr. Zakar Péter, az SZTE Nemzetközi és Közkapcsolati rektorhelyettese.

Kevés a női fizikus
Nagyon kevesen választják a fizikusi pályát, főleg a nők közül. Nagy Eszter
azonban kivétel. Fizikus diplomáját a Szegedi Tudományegyetemen szerezte 2018ban, jelenleg a Fizika Doktori Iskola hallgatója.
2018-ban elnyerte az SZTE Sófi-alapítvány
arany fokozatú ösztöndíját. Emellett három
tanévben is megkapta a kutatói ösztöndíjat.
A jó tanulmányi eredmények mellett szükség
volt ötletes kutatási témákra is, érdeklődése
a lézerekre fókuszált: hogyan lehet az élettudományok területén alkalmazni. Nagyon
sok helyen használják a lézert, például az orvostudományban, a diagnosztikában és a terápiában. Az egyik hasznos lézer például az
excimerlézer, aminek az az egyik sajátossága,
hogy UV-fényt bocsát ki. Ezzel a lézerrel munkálják meg az emberi szemszövetet, amikor
szaruhártya-korrekciót végeznek. – Hasonló
bemutatókat csináltunk a témavezetőmmel az
egyetemi kutatólaborban, mi nyúlszemekkel
végeztük el a szaruhártya-korrekció kísérletet
– idézi fel kutatási eredményeit Nagy Eszter.
A pályázat részleteivel kapcsolatban az alapítvány alapítójától, Sófi Józseftől a következő
e-mail címen lehet információkat kérni:
jozsefsofi@gmail.com

Szegedi Egyetem
Magazin
lapcsalád

Nagykorú alapítvány
A Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány
számos lehetőséget és szolgáltatást nyújt a
díjazottaknak. A hallgatók eddig több mint 20 millió
forint tanulmányi ösztöndíjban részesültek. – Tizennyolc
évvel ezelőtt határoztam el, hogy ha egyszer az anyagi
lehetőségeim megengedik, mindenképpen támogatni fogom a nehéz
anyagi körülmények között élő diákokat, olyanokat, mint amilyen
én is voltam diákéveim alatt – számolt be kezdeti ötletéről
Sófi József. A hallgatók igényeihez igazodva születtek meg a
különböző támogatási formák. A tudományos tevékenységen kívül
a művészetek, a zene és a sport területén tehetséges hallgatókat
is támogatja az alapítvány. Évente több koncertet szervez a
Bartók Béla Művészeti Kar fiatal zenészeinek Budapesten,
a Művészetek Palotájában. Ezen kívül további koncertek
létrejöttét segíti az alapítvány a szegedi Somogyi-könyvtárban, a
REÖK Palotában és más intézményekben is. Az elért sikereknek
köszönhetően az alapítvány 2008-ban Kármán Tódor-díjban
részesült, amely a társadalmi felelősségvállalás területén adható
legrangosabb magyar állami kitüntetés. Sófi József pedig 2012ben elnyerte a Szegedért Alapítvány Társadalmi-Állampolgári
díját, majd 2015-ben Szeged Város Közgyűlésének hivatalos
kitüntetését, a Szegedért Emlékérmet, amely elismeréseket olyan
szegedi polgároknak ítélik oda, akik sokat tesznek a város közösségi
életéért és fejlődéséért.
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Bölcsész-jelölteknek
és BTK-soknak
Az SZTE BTK Kommunikáció- és
médiatudomány szakon kétféle, a
tanulmányokat segítő támogatás vehető igénybe.

Tandíjfelező ösztöndíj
A Tandíjfelező 1.0 ösztöndíjat olyan végzős középiskolások pályázhatják meg, akik a kommunikáció szakra
szeretnének járni, és felvételijüket ide adják be. A tanulóktól kreatív anyagokat várnak, melyek közül szakmai
zsűri választja ki a nyerteseket, akiknek az első féléves
tandíjának a felét átvállalja a tanszék. A Tandíjfelező 2.0
és a Tandíjfelező 3.0 már a képzésbe bekerült, felsőbbéves
hallgatóknak szól. Ezeket az ösztöndíjakat a második és
harmadik évfolyamos hallgatók közül azok kaphatják meg,
akik a legmagasabb tanulmányi átlaggal rendelkeznek.

Befutó gyakornoki program
A Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék minden félévben meghirdeti a Befutó gyakornoki programos pályázatokat.
A hallgatók így fizetett gyakornoki munkát végezhetnek a választott cégnél, partnernél. A program célja, hogy a hallgatók
fedezni tudják tandíjukat, illetve értékes szakmai tapasztalatokkal gazdagodjanak.

SZTEinfo
Bobkó Anna

50 ezer forint ösztöndíj az SZTE-re jelentkezőknek
1321 végzős középiskolás pályázott, közülük 200 fiatal kapta meg
az SZTE 50 ezer forint összegű START ösztöndíját a 20192020. tanév kezdetén.

Tankönyvvásárlásra, kollégiumi lakhatásra, de akár
szórakozásra is fordítható az ötvenezer forintos SZTE
START ösztöndíj.
tehetséges, végzős középiskolai diáASzegedi
kokat többféle módon is támogatja a
Tudományegyetem. A START ösztöndíjat azok nyerhetik el, akik első helyen
jelentkeztek az SZTE valamely képzésére.
– A START ösztöndíj odaítélésénél figyelembe vesszük a tanulmányi átlagot, az
érettségi eredményt, a nyelvismeretet
és a szakmai versenyeken nyújtott teljesítményt – sorolta Badó Attila. A Szegedi
Tehetséggondozó Tanács elnöke hozzátette: a STARTos gólyák nemcsak egyszeri

További információ:
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pénzjuttatást, hanem az egyetemi beilleszkedést segítő mentori támogatást és Tehetség hálózati tagságot is kapnak. Részt
vehetnek például a szakmai fejlődésüket segítő speciális kurzusokon, ingyenesen használhatják a Tehetség könyvtárat,
és igénybe vehetik az SZTE Tehetségpont
kedvezményrendszerét is.
Az ösztöndíjra pályázni a Modulo felületén keresztül lehet 2020. július 10-ig. Az
ösztöndíj összege személyenként 50.000
forint.

www.u-szeged.hu/felveteli
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SZTEp by SZTEp: Lépj be az
egyetem világába!
Emelt szintű érettségire és nyelvvizsgafelkészítő kurzusokat is kínál az SZTE
Junior Akadémia.
Lépj be az egyetem világába! – szól a felhívás az SZTE képzései iránt érdeklődő középiskolásoknak. A Szegedi Tudományegyetemre vezető út megkönnyítése a célja az SZTE Junior
Akadémiának. A továbbtanulókat a több lépésből álló SZTEp
by SZTEp Programmal is segíti.
A korábban induló matematika, magyar és természettudományos tantárgyak mellett új tanfolyamok indulnak az
SZTE Junior Akadémián. A Beugró Program bővül, így immár informatikából, turisztikai ismeretekből és olyan mérnöki tantárgyakból készülhetnek fel a tanulók az emelt szintű
érettségire, mint a gépgyártás-technológiai, a mechatronikai, az automatikai és elektronikai, illetve az épületgépészeti ismeretek.
Németből és angolból nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamokkal az SZTE azokat a diákokat és felnőtteket kívánja támogatni, akik még nem rendelkeznek nyelvvizsgával, vagy nem
kerültek még be a felsőoktatásba.
A 60 órás tanfolyamok önköltsége 30 ezer forint, de ezt az ös�szeget visszakapják azok, akik sikeresen felvételiznek az SZTE
valamely szakára a 2020–2021-es tanévben. A felkészítőkre
2020. január 10-ig lehet jelentkezni a juniorakadémia@
rekt.szte.hu email címen.

Pártfogolt és Kalandor lehetsz
Az SZTE Junior Akadémia SZTEp by SZTEp Programjának része a fejlesztő
tréninggel és tanulmányi versennyel segítő Pártfogó Program. Szegedi
osztálykirándulást, városnézést, gyárlátogatást és egyetemi tábort kínál
a Kalandor program. Ezekről az SZTE Junior Akadémia honlapján, illetve
Facebook-oldalán olvashattok.

Kiemelt tanulmányi ösztöndíj
kiemelt tanulmányi ösztöndíj a kiemelkedő tanulmáAmunkát
nyi eredményű, illetve szakmai területen kimagasló
végző, a Nemzeti Felsőoktatási ösztöndíjban
nem részesülő hallgató részére. A kiemelt tanulmányi
ösztöndíjra irányuló kérelem elsődleges feltétele, hogy
a pályázó hallgató az adott félévben Nemzeti Felsőoktatási ösztöndíj pályázatot nyújtson be; további feltételei
a Nemzeti Felsőoktatási ösztöndíj feltételeivel azonosak.

A kiemelt tanulmányi ösztöndíj
10 hónapra szól, melynek
havi mértéke: 28000 forint / hó.

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj
A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj a Szegedi Tudományegyetemen kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő hallgatók számára nyújt havi 40 ezer forintos támogatást 10
hónapon keresztül. A pályázat benyújtásával egyidejűleg a kiemelt tanulmányi ösztöndíjra is jelentkezhetnek
a hallgatók.

Szegedi Egyetem
Magazin
lapcsalád

kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő hallgatók számára nyújt havi 40 ezer forintos támogatást 10 hónapon keresztül.
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felfedező úton
a Mérnöki Kar

Újvári Gréta
Anka Trajkovska Petkoska

CEEPUS csereprogrammal öt nap alatt körbejárták és
megismerték a macedón kultúrát és oktatást az SZTE
Mérnöki Kar hallgatói és oktatói. A szakmai kiránduláson két csoportban egy-egy oktató és négy-négy
diák vett részt. Szkopjei élményeikről, tapasztalataikról két hallgatótársunkat, Nyerges Lillát és Matusek Krisztinát kérdeztük.
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■ Honnan értesültetek az utazás lehetőségéről?
– Nyerges Lilla: Coospace-en olvastam, és a barátaimtól is hallottam róla.
– Matusek Krisztina: Nekem a mentorom, Mészáros
Attila ajánlotta.
■ Milyen programokon vettetek részt?
– M. K.: Voltunk a Mother of Teresa Egyetemen, Teréz
Anya Emlékházában. Az egyetemen megnéztük a laboratóriumokat, körbejártuk a várost. Ellátogattunk az
UKA halal húsüzembe is a helyi hallgatókkal. Nagyon
érdekes volt, és barátságosak voltak a diákok.
– Ny. L.: Volt szabadidőnk is, amikor oda mehettünk,
ahova szerettünk volna. Így nyílt lehetőségünk megnézni a Milleniumi Keresztet, ami Szkopje minden
pontjáról látható, mivel a hegy tetején van. Eljutottunk a Matka-kanyonba is, ami csodálatos látványt
nyújtott. Minden nap felfedeztük a helyi éttermeket,
megkóstoltuk a helyi specialitásokat, amelyek nagyon
finomak voltak. Esténként Solo partit tartottunk.
■ Mennyire más az élet Észak-Macedóniában, mint
nálunk?
– Ny. L.: Azt vettem észre, hogy az emberek sokkal
nyugodtabban, lassabban élik az életüket. Később
kelnek, később intézik el a dolgaikat, sok bolt csak 9
órakor nyit. Van idejük mindenre. Az árak szinte ugyanazok, de az innivaló kétszer annyiba kerül, mint itthon.
■ Hogy éreztétek magatokat az út során?
– M. K.: Nagyon jól éreztem magam. Máskor is szeretnék ilyen programban részt venni.

– Ny. L.: Nagyon tetszett a program, illetve az egész
utazás. Az ottani egyetemről érkezett tanárok és segítők kedvesek voltak, körbevezettek minket a városban. Általuk nyílt lehetőségünk meglátogatni a
húsüzemet is.
■ Kiknek ajánljátok a CEEPUS programot?
– M. K.: Annak, aki szeret utazni, és aki szeretne megismerni más országokat, más kultúrákat, és szeretne
szakmailag is fejlődni.
– Ny. L.: Igazából mindenkinek tudnám ajánlani, mert
akár voltál már külföldön, akár nem, ez egy nagyon
jó lehetőség arra, hogy a saját diáktársaiddal, oktatóiddal is közelebbi kapcsolatot építs ki.
Emellett megismersz más
embereket, kultúrákat is,
láthatod az életmódjukat, az életvitelüket. Sok
mindent kipróbálhatsz,
megláthatsz. Ha kicsit
zárkózottabb vagy, akkor ez egy tökéletes alkalom arra, hogy kinyílj,
és egy kicsit nyitottabbá
válj mások iránt. És akár
magadat is jobban megismerheted.

Csereprogram Közép-Európába
A Central European Exchange
Programme for University
Studies egy közép-európai
felsőoktatási csereprogram.
Célja, hogy közép- és keleteurópai országok felsőoktatási
intézményeinek megkönnyítse az
oktatói és hallgatói cserét, nyelvi
szakmai kurzusokon, valamint
nyári egyetemeken való részvételt.
A program lehetőséget nyújt
hallgatói szakmai kirándulások
lebonyolítására és közös
diplomaprogramok kialakítására is.

Szegedi Egyetem
Magazin
lapcsalád

CEEPUS-ösztöndíj feltételei
Hallgató

Oktató

CEEPUS

2
35

További információ:

ország állampolgára

lezárt félév
a kiutazásig
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tanári állás
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Az őzeket számolta
a vásárhelyi egyetemista

Sípos Lilla
Móczár Dóra

„Összlétszám meghatározása a populációrekonstrukcióval.” E témát
kifejtő dolgozatával vett részt az SZTE Mezőgazdasági Kar
képviseletében az Országos Tudományos Diákköri Konferencián
Kondász Andrea Zita (képünkön). Az Új Nemzeti Kiválóság Program
ösztöndíját elnyert tehetséget kutatómunkájáról kérdeztük.
■ Végzős tanéved töltöd a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karán.
Miről szól a kutatómunkád, amivel az Országos Tudományos Diákkörön második, az
OTDK Workshop Agrárszekción első helyezést kaptál?
– Az őzek populációját igyekeztünk felmérni több évre visszamenőleg, ehhez pedig eg y olyan retrospektív
módszerre volt szükségünk, melyből a
régmúlt populációváltozásait is figyelembe vehettük. Ezzel a helyenként, illetve időszakonként jellemző jelentős
létszámcsökkenéseket is megfigyelhettük az állományban.
■ Egy ilyen folyamat bemutatásához milyen információk szükségesek?
– Két adatból, a bakok koreloszlását, valamint a trófeabírálati eredményeket leíró információkból dolgoztunk. Ezeket
az Országos Vadgazdálkodási Adattárból kértem, majd elkezdtem számolni,
s az eredményt összevetettem az állományt jellemző különböző paraméterek-
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kel. A számításokban a konzulensem, dr.
Majzinger András segített, majd ezekből az eredményekből igyekeztünk egy
reális, köztes adatot megkapni, amely a
valódi létszámra utalhat, mivel sokszor
eltérés mutatkozik a bejelentett létszámokhoz képest, főleg a suták esetében.
■ Mi okozhatja a létszámcsökkenést?
– Például a különböző járványok. Vagy
a suták és bakok létszámának eltérése,
hiszen jóval több suta maradt, mint bak.
Ebből az adatból arra következtethetünk, hogy hazánkban, hasonlóan Bajorországhoz, a trófeaközpontú vadászati
kultúrának ez az eredménye.
■ Erre a trófeaközpontú vadászatra „nevelik” az SZTE MGK hallgatóit is?
– Igen. Persze ehhez a szigorú szabályok
betartása, illetve megfelelő előismeretek
is szükségesek. Külön kurzusaink szólnak erről, ilyen például a Vadászetika és
a Trófeabírálat is. Itt, az SZTE hódmezővásárhelyi karán megtanuljuk elemezni

Magazin

az elejtett bakok agancsát, azok állapotát felmérjük.
■ A közvélekedésben milyen a vadászat
megítélése?
– Nagyon rosszul ítélik meg ezt a munkát. Többen azt mondják, hogy a vadászok „kíméletlenül gyilkolnak”, pedig
ez korántsem igaz. Néha a vadászok
több jót tesznek a környezetért és a
biodiverzitás megőrzéséért, mint ahogyan azt az emberek el tudnák képzelni. Ez egy kicsit ellentmondásosnak
tűnhet, de ha belegondolunk, hogy egy
invazív faj létszámát csökkentjük azért,
hogy egy őshonos faj „túléljen”, azonnal
értelmet nyer számunkra ennek a jelentősége.
■ Milyen terveid vannak?
– Még egyelőre nem döntöttem el, hol
helyezkedem el, de nagyon érdekesnek
találom a vadőri munkát, egyúttal maga
a vadászat is vonz.
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A derékfájdalom és
a rekeszizom állapota
összefügg
Kocsis Bernadett

Bobkó Anna

Mi az ÚNKP ösztöndíj?

Alöltje és oktatója, Finta Regina. Kutatásában a nem specifikus

derékfájdalommal foglalkozik az SZTE ETSZK doktorje-

derékfájdalom áll a középpontban, ezzel összefüggésben pedig
a rekeszizom törzsstabilizációban betöltött szerepét is vizsgálja.
– A derékfájdalom nem betegség, hanem egy tünet. Egy kialakult gerincelváltozás esetében specifikus derékfájdalomról beszélhetünk. A legtöbb esetben azonban vagy nincsen elváltozás,
vagy az nem indokolja a panaszokat. Ez a nem specifikus derékfájdalom. A megfelelő stabilitást részben az izmok hivatottak
fenntartani. Ha működésük károsodik, vagy elfáradnak, kialakulhat az instabilitás. A stabilitás fenntartása érdekében ilyenkor
bizonyos izmok túlzottan megfeszülnek, így folyamatos, tónusos fájdalom alakul ki, mely leginkább a statikus helyzetekben
(hosszantartó ülés, állás) okoz panaszokat – magyarázta Finta
Regina.
A kutatások szerint a létező összes mozgásforma jó a nem specifikus derékfájdalom mérséklésére. A lényeg, hogy mozgásban
legyünk, és fejlesszük a gerincet stabilizáló izmokat. Minél jobb
állapotban vannak ezek, annál kisebb a fájdalom kialakulásának
és visszatérésének az esélye. Regina ennek bizonyítására az Új
Nemzeti Kiválóság Programon (ÚNKP) elnyert ösztöndíjból
egy mellékkutatást végzett.
– Szakdolgozóimmal egy 10 hetes High Intensity Intervall
Traininget csináltunk. Azt vizsgáltuk, hogy ha csökkentjük a
testzsír mennyiségét derékfájós és túlsúlyos fiataloknál, akkor
változik-e a derékfájdalmuk. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy
a tréning a fogyás tekintetében látható és igazolható változást
hoz-e. A 10 hét elteltével visszamértük az alanyainkat, és azt
kaptuk, hogy a bőr alatti zsírszövet vastagsága szignifikánsan
csökkent, az alanyok derékfájdalma is lényegesen csökkent, a
résztvevők több mint felének meg is szűnt a deréktáji panasza –
magyarázta kutatását az ÚNKP ösztöndíjas.
A nem specifikus derékfájdalom esetében a dohányzás, az egyoldalú terhelés (sok ülés, állás, cipekedés), a mozgásszegény életmód és a túlsúly olyan rizikótényezők, amelyek ha fennállnak,
nagy eséllyel alakul ki és marad fenn a derékfájdalom.
– Rekeszizomtréninggel is foglalkozom a derékfájdalom csökkentése céljából, melyet még senki nem kutatott előttem. Azt
vizsgálom, hogy ha eddzük a rekeszizmot, az hogyan hat a derékfájdalomra és a következményes funkciókárosodásokra. A rekeszizom elsősorban belégző izom, de a gerinc stabilizálásban
is aktívan részt vesz, amennyiben megfelelően működik – magyarázta a kutató.

Szegedi Egyetem
Magazin
lapcsalád

Ingyenes
Hallgatói
magazin

Az ÚNKP olyan – alap-, mester- vagy doktori képzésben tanuló –
hallgatókat, doktorjelölteket, valamint fiatal oktatókat, kutatókat támogat,
akik eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak. Az ösztöndíjat
elnyerők 10 hónapra 50 000 forint/hó támogatásban részesülnek.
Pályázni öt kategóriában lehet:

1. Tehetséggel fel! Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj
2. Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
3. Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
4. Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj
5. Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
A pályázati csomag a részletes tájékoztatókkal együtt a Innovációs és
Technológiai Minisztérium vagy az ÚNKP oldalán található meg.
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A Junior EB-től az
Universiadén át
a Világjátékokig
Az SZTE JGYPK hallgatója, a
gyorsasági görkorcsolyázó Gardi
Dominika gyógypedagógusi
tanulmányai mellett naponta
kétszer edz, tagja a magyar
válogatottnak, és külföldre jár
nemzetközi megmérettetésekre,
ahol rendre fantasztikus
eredményeket ér el.

Kocsis Bernadett
Bobkó Anna

Gardi Dominika nagycsoportos óvodás korában kezdte a gyorsasági
görkorcsolyát. Így került a szegedi
Tornádó Teamhez, Garzó Erikához
és Kéri Ferenchez, akik már gyerekkora óta az edzői.
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Magazin

Európai és
világversenyek sora
– A jövő évi világbajnokságon lehet kvalifikálni a 2021-es
Világjátékokra, ami a nem olimpiai versenyszámok Olimpiája. Ez most az elsődleges cél, utána pedig 2021-ben a
legjobb formámat hozni – magyarázta a gyorsasági görkorcsolyás versenyző. – A Világjátékok helyszíne az USAban lesz. Ez számomra külön öröm, mivel ott születtem.
Másfél éves koromban költöztünk vissza Szegedre. Harmadikos koromban visszamentünk, egy rövidebb ideig
kint éltünk, ezáltal több amerikai ismerőssel, baráttal a
mai napig tartom a kapcsolatot, így e miatt is nagyon várom, hogy visszalátogassak.
Hogy néz ki egy verseny vagy egy edzés a gyorsasági
görkorcsolyásoknál? A sportolók legtöbbször a Szeged
Pláza mögötti pályán edzenek. A versenyszezonban, azaz áprilistól októberig főleg görkoris edzéseken vesznek
részt. Télen, az alapozáskor viszont a lépcsőzéstől kezdve a futáson és kondizáson át a tornatermi edzésekig
minden mozgásforma előfordul. Egy szezonban megmérettetésként 3-4 Európa Kupa szerepel, ami mellett
Világkupa, Világbajnokság, Európa Bajnokság és Felnőtt
Országos Bajnokság, illetve nyáron edzőtáborok is elfoglaltságai között szerepelnek.
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A dobogón

Dominika már elsős korában külföldön versenyzett, azóta pedig sorra
zsebeli be a szebbnél szebb eredményeket. Legfontosabb helyezései közé
sorolható a Junior Európa Bajnoki 2 ezüst- és 3 bronzérem és a Junior
Világbajnoki 6. helyezés. Továbbá hétszeres Európa Kupasorozat összetett
győztes. Ezen kívül a Magyar Felnőtt Országos Bajnokságon többször a
dobogó legfelső fokára állhatott, és a nemzetközi felnőtt mezőnyben is van
már Európa Kupa 3., Világkupa 3., Európa Bajnoki 6. és Világbajnoki
8. helyezése. A sikeres sportoló 2017-ben az egyetemek Olimpiáján, az
Universiadén is indult, ahol egyéni számban 6., váltóban pedig 5. lett.

Edzés + Verseny = Nyár?
– Számomra az edzésekről és a versenyekről szólt ez a nyár is – összegzett
a tehetség, akitől megtudtuk: szakágában ugyanúgy távok szerint tesznek
különbséget a sportolók és a versenyszámok között, mint a futóversenyeken. – Én hosszútávosnak számítok, ami azt jelenti, hogy 10 kilométernél
kezdődnek a távjaim a maratonig bezárólag. Emellett az 1000 méteres
középtávot is szeretem, és rövid távokon sem teljesítek rosszul, de inkább a hosszútávokat szeretem. Eléggé taktikai a verseny, ahol az állóképesség, az iramjáték, a gyorsaság is fontos, hiszen sprintekben
megyünk a pontokért – avatott be a versenyző a részletekbe.
A napi két edzés és a külföldi versenyek tanulással való összehangolása időnként nagy körültekintést igénylő feladat. Gardi Dominika
„trükkje”, hogy levelező képzésben tanul az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Karon gyógypedagógiát. Úgy véli, hogy így sokkal egyszerűbb összeegyeztetni a versenysportot az egyetemmel. Így a napi két
edzést is lényegesen könnyebb megoldania.
– Az sem mindegy, hogy két edzés között tudok-e pihenni, így pedig erre is
van lehetőségem, nem kell napközben is edzésről órára, vagy óráról edzésre
rohanni. Szerencsére azért a versenysport mellett is jól tudok teljesíteni az egyetemen, úgyhogy számomra nem okoz gondot, hogy tanuljak és sportoljak is egyszerre
– hangsúlyozta az SZTE hallgatója. – Szezonban azért még így is előfordul, hogy az óráim
ütköznek a versenyekkel vagy edzőtáborokkal. Erre az előző félévben is elég sok példa akadt,
de az intézetvezető és a tanárok is nagyon toleránsnak bizonyultak, így szerencsére minden
problémás helyzet megoldódott.

Mozgásfejlesztés
a gyógypedagógiában
– Anyukám gyógypedagógus, tehát ráláttam arra, hogy mit is csinálnak. Néha a munkahelyén is
jártam, emellett nagyon szeretek gyerekekkel is foglalkozni. Jelenleg az SZTE-n értelmileg és tanulásban akadályozottak szakirányon tanulok. Szeretném a szomatopedagógiát is elvégezni, ami a
mozgásfejlesztést jelenti, ami a sport kapcsán érdekel leginkább – mesélt terveiről a versenyző.
Dominika gyerekkorából hozta a sport és a mozgás szeretetét. Szülei és testvérei is aktívan
sportolnak. Sőt: szülei érdeklődése olyan mértékeket öltött, hogy Dominika apukája nemzetközi szintű bíró is a gyorsasági görkorcsolyában.
– Korábban nem ismerték a szüleim a gyorsasági görkorcsolya sportágat, mint ahogy sokan mások sem. Én már profi szinten görkorcsolyáztam, amikor apukám elvégezte a bírói tanfolyamot. Testvéreim kosárlabdáznak, s ebben a sportágban az asztalszemélyzeti
képesítést is megszerezte anyukámmal együtt – fejezte be a sporttal kapcsolatos történetét Gardi Dominika.

Szegedi Egyetem
Magazin
lapcsalád

Ingyenes
Hallgatói
magazin
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Tapasztalatszerzés
diploma előtt

Csukás Alexandra

A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának legrégebbi hallgatói
szervezete, a Marketing Klub klubestekkel,
kirándulásokkal járul hozzá a hallgatók tapasztalatának és tudásának bővítéséhez.

– A Marketing Klub hallgatókból áll, de karunk oktatói segítik
munkánkat. Elnevezésével ellentétben nem csak marketinges
hallgatók csatlakozhatnak hozzánk, a karról bárki jelentkezését
szívesen fogadjuk, aki érdeklődik a marketing iránt – mondta a
klub volt hallgatói elnöke, Koncz Erika.

Népszerű hallgatói klub
– A csatlakozni vágyó hallgatóknak minden félévben tagfelvételt hirdetünk. A jelentkezéshez
mindössze egy motivációs levél beküldésére van szükség, a jelentkezőket pedig minden
esetben behívjuk személyes elbeszélgetésre.
A felvétel meghirdetésénél
megjelöljük azokat a pozíciókat,
amelyekre az új hallgatókat várjuk, így
a motivációs levélben nemcsak azt kell
megválaszolniuk, hogy miért szeretnének bekerülni a szervezetbe, hanem azt
a területet is meg kell jelölniük, amelyen
szívesen kipróbálnák magukat.
– A felvett hallgatókkal szemben mi-
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nimális elvárásaink vannak. Már a tagfelvételkor elmondjuk
nekik, hogy a szervezeti feladatok ellátása legalább heti 2-3
órányi szabadidőt igényel – vette át a szót a Marketing Klub
jelenlegi elnöke, Kimberly Haarmann.
Szerencsére a klub rendkívül népszerű a karon belül, így minden
tagfelvétel idején 5-6-szoros túljelentkezéssel kell szembenéznünk. Mivel fontosnak tartjuk, hogy minden tagunk kipróbálhassa magát a különböző feladatokban, így egyszerre
maximum 15-20 fővel szoktunk együtt dolgozni. Általában félévente 4-5 új ember felvételére van lehetőségünk.

Marketing mindenkinek
A klubon belül a tagokat két csoportba osztják
be. Míg az egyik csapat foglalkozik a weboldallal, a kommunikációval, a hírlevéllel és a cikkek
írásával, addig a többiek a rendezvények szervezését, annak a kommunikációját, az instagram
kezelését és a fotók elkészítését végzik. Ezekbe a pozíciókba a tagok a saját érdeklődésük szerint kerülnek, de ha a
későbbiekben rájönnek, hogy inkább a másik csapatban szeretnének dolgozni/tevékenykedni, arra is van lehetőség, ugyanis a két csapat összedolgozik.
A Marketing Klub célja elsődlegesen az, hogy
a marketing szakosoknak, valamint a marketing iránt érdeklődők olyan plusz tapasztalatot

Magazin
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ECO-CAMP
szerezzenek, amelyre a tanórán nem lenne lehetőségük. Ezen felül esélyük nyílik arra, hogy az órákon
megszerzett tudást a gyakorlatban is kipróbálhassák. A munka kisebb óraszámban valósul meg, mint
egy gyakornoki pozíció, de a feladatok sokrétűsége
miatt az önéletrajzban is fontos szerepet kap.

Kirándulásra fel!
Rendezvények terén nincs hiány, hiszen mindkét félévben van a klubnak egy-egy kiemelt rendezvénye,
emellett pedig sok kisebb eseményt is szerveznek.
Az őszi félévben a legnagyobb hangsúlyt a marketing szakestre helyezik, a tavaszi félévben pedig
évről évre kiemelt szerepe van a nagy sikerű marketing kirándulásnak. A Marketing Klub által szervezett kirándulás egyedinek tekinthető, ugyanis a
klub volt az, amely a kar életében először megszervezte
a szakmai programokat vegyítő kétnapos rendezvényt
a hallgatóknak. A kirándulás
különlegessége onnan ered,
hogy a diákok általában 6-8
szakmai programon vesznek
részt, amiket ismert cégek
képviselői tartanak nekik. Elsősorban igyekeznek GTK-s
kapcsolódásokat keresni a cégeknél, így a hallgatók
megismerkedhetnek azzal, hogy a GTK-s diplomájukkal milyen pozícióban tudnak majd elhelyezkedni
a végzés után.
A kiemelt szakmai programjaikon túl, a Marketing
Klub minden félévben 3-3 klubestet szervez különböző témákban. A fókuszt természetesen a marketinges előadásokra helyezik, de figyelembe veszik a
diákok érdeklődési körét is, ugyanis a klubestek regisztrációjánál lehetőséget adnak a hallgatóknak arra, hogy leírják, milyen témák/előadások érdekelnék
őket.
A jövőben a hagyományos rendezvényeik megtartása mellett szeretnék jobban fejleszteni azokat a belső
tréningeket, amik már jelenleg is működnek. Céljuk,
hogy külső cégektől tudjanak előadókat meghívni
workshopok megtartására, amivel még jobban tudnák magukat szakmailag fejleszteni.

Szegedi Egyetem
Magazin
lapcsalád

A

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara minden évben megszervezi tehetséggondozó táborát, az EcoCampet, melybe olyan középiskolásokat várnak, akik érdeklődnek a közgazdaságtudomány iránt.
A táborban a kar oktatói és hallgatói színvonalas szakmai, szabadidős és közösségi programokon mentorálják a gazdasági témák iránt érdeklődő fiatalokat. Az egy
hét alatt a diákok elsajátíthatnak marketing, menedzsment és pénzügyi alapismereteket, valamint többek között olyan izgalmas témákkal találkozhatnak, mint az
influencer marketing vagy az innováció. Emellett pedig minden évben külsős előadók is érkeznek, akik saját munkájuk érdekességeit mutatják be a résztvevőknek.
A táborban a közösségépítés is fontos szerepet kap, ezért a diákok csapatépítő tréningen vesznek részt, és rengeteg közös program is várja a diákokat. Az EcoCamp kiváló
lehetőség arra is, hogy a diákok megismerjék a leendő oktatókat, leendő hallgatótársaikat, és az egyetemi GTK-s légkört.

Ingyenes
Hallgatói
magazin
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Tök jó lehetőségek

Kósa Boglárka
K. I.

A Szegedi Tudományegyetem számos kezdeményezésével igyekszik
támogatni a hallgatókat karrierjük sikeres megalapozásában már az
egyetemi éveik alatt. Ezzel foglalkozik az SZTE Karrier Iroda, amelynek
egyik tréningjére mi is bekukkantottunk.

Dióhéjban
Több fronton is támogatja az SZTE Karrier Iroda a hallgatók
eligazodását a munka világában. Így például munkaerőpiaci lehetőségek
közvetítésével, információátadással, képzésekkel, tanácsadással, az
Alternatív gyakornoki programmal, illetve az őszi és tavaszi félévben is
megrendezett Állásbörzével áll az egyetemisták szolgálatára.

z SZTE Karrier Iroda egyik tréningjén találkoztunk
Aszakjának
Marcival, az SZTE programtervező informatikus
másodéves hallgatójával.
– Múlt évben, a kurzusfelvételi időszakban nézegettem
a szabadon választható tantárgyakat. Akkor találtam
meg a Karrier Iroda Személyes PR tréningjét. Érdekelt a
téma, és azt is tudtam, hogy az ilyen tréningek egyébként nagyon sokba kerülnek, így tök jó lehetőségnek találtam. A jelentkezéshez írni kellett motivációs levelet is.
Ez alapján választottak ki minket. Ettől először egy kicsit
megijedtem, mert még sosem kellett ilyet írnom azelőtt,
de a Karrier Irodában ebben is segítettek. Elmondták,
hogy milyen szempontok alapján haladjak, mikre koncentráljak.
Marci az SZTE Karrier Iroda tréningjei közül a személyes
PR és a karriertervezés kurzusokon vett részt.
– Ezek a kurzusok nagyon hasznosak tudnak lenni, de
csak akkor, ha mi, hallgatók is sokat beleadunk. Ha csak
ott ülsz, és hallgatsz, akkor nem sokat vihetsz haza belőle, de ha a csoportmunkában, játékokon aktívan részt
veszel, akkor nagyon is sokat kaphatsz: tudást, tapasztalatot és kapcsolatokat. A kurzusok ráadásul mindig
nagyon jó hangulatban is zajlanak, a mi csoportunk pedig a mai napig is tartja a kapcsolatot egy Facebookcsoportban.
A tréningek jellemzően pénteki vagy szombati napokon,
tömbösítve, két nap alatt zajlanak, 9-től délután 5 óráig, egy külsős tréner segítségével. A témákat interaktív
módon, élményalapú tanulással járják körbe a hallgatók.
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Szabadon
választhatsz
az SZTE Karrier
Iroda kurzus- és
tréningkínálatából
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Online és órarendi kurzusok:
• asszertivitás mesterfokon
• karrierfejlesztési kurzus
• privát pénzügyek menedzselése
• 5 lépés a sikeres életpálya-tervezéshez

Készségfejlesztő
tréningek:
• időgazdálkodási tréning
• stíluskommunikációs tréning
• személyes PR tréning
• pályatervezési és álláskeresési tréning
• pályázatírás és projektmenedzsment tréning

A témákat interaktív módon,
élményalapú tanulással járják körbe a hallgatók az SZTE
Karrier Iroda tréningjein.

Az SZTE Karrier Iroda elérhetőségei:
www.facebook.com/sztekarrieriroda
info@sztekarrier.hu

Mi leszel, ha nagy leszel?
Milyen szakterület illene hozzám? Alkalmas lennék-e rá, megvannak-e hozzá
a megfelelő képességeim? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kell választ adnia annak, aki középiskolásként vagy egyetemistaként az idősebb felnőttek azzal
gyötörnek, hogy „Mi leszel, ha nagy leszel?” Aki bizonytalan a feleletben, annak
érdemes igénybe vennie az SZTE Karrier Iroda alábbi tanácsadásait:

Szegedi Egyetem
Magazin
lapcsalád

■ Álláskeresési tanácsadás
■ Pályatervezési tanácsadás
középiskolásoknak
■ Pályatervezési tanácsadás

Ingyenes
Hallgatói
magazin
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Energiatermelő
kerékpárt
készítettek
Az áramot termelő biciklit az
SZTE Mérnöki Kar Műszaki Intézetének két tanszéki mérnöke,
Bálint Ádám és Mészáros Attila készítette el. A tervezésről, kivitelezésről kérdeztük az alkotókat.

Újvári Gréta
Bálint Ádám

gítségével egy hosszbordásszíjjal hajtunk meg. Ez a generátor 12 volt egyenfeszültséget termel, ezért beiktattunk egy
feszültségátalakítót, aminek a kimenetén már 230 volt hálózati feszültség jelenik meg, vagyis bármit tudunk működtetni,
amihez hálózati feszültség kell.
– Bálint Ádám: Meg kellett oldani, hogy ne legyen nagyon nehéz tekerni a biciklit, ezért egy mikrovezérlőt építettünk be,
ugyanis a generátor csak akkor kapcsol be, ha a fordulatszám
elérte a 2000 fordulat/percet. Így már megvan a lendület, amikor elkezdjük működtetni a berendezéseket. Ezért is kihívás sokáig hajtani.
■ Hol lehet használni az áramtermelő biciklit?
– M.A.: A Szegedi Sport és Fürdők Kft.-nek készítettük az Öko
Futás rendezvényükre. Most az irodájukban használják telefon
és egyéb eszközök töltésére.
■ Milyen szaktudásra volt szükség?

■ Hogy működik a kerékpár?
– Mészáros Attila: A koncepció lényege, hogy aki tekeri
a biciklit, annak bekapcsol egy monitor, egy ventilátor
és egy ledes forgó kijelző, és ezeket a készülékeket
a saját maga által megtermelt energiával működteti. Egy egyszerű kerékpárt rögzítettünk edzőgörgőre, így beltérben is használható. Az áramtermelésről
egy generátor gondoskodik, amit az edzőgörgő se-
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– M.A.: Ennél a feladatnál előjött gépészeti, elektronikai tervezés, programozás és autóvillamosság is.
Én választottam ki a kerékpár elkészítéséhez szükséges alkatrészeket, az én feladatom volt a szíjhajtás
és annak alkatrészeinek megtervezése. Ádám pedig
az elektronikai részét tervezte meg, illetve ő írta meg
a mikrovezérlőre a programot.
■ Vállalnának ilyen témában szakdolgozatot?
– M.A.: Természetesen. Most már van tapasztalatunk
arról, hogy hogyan kell kivitelezni egy ilyen projektet, úgyhogy várjuk az alkotni vágyó hallgatókat. Mi
is kedvet kaptunk ahhoz, hogy a Mérnöki Karnak is
csináljunk egy ilyet házi felhasználásra.
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Császár Dorina

Hallanak és
kommunikálni,
számolni is képesek a
növények. Állítását érdekes
példákkal igazolta
Fehér Attila
növénybiológus. @0 {
„A növények sokkal érdekesebbek, mint gondolnánk: képesek Prof. dr. Fehér Attila elmondta: a növények képesek a koma környezetüket és abban elfoglalt helyüket komplex módon munikációra is, elsősorban a kémia nyelvén. Például amikor
érzékelni, ezeket az információkat feldolgozni, átadni, tárolni, a dohánynövényre rászáll a sáska, a növényben riasztásként
és később felhasználni. Mindezt agy és idegrendszer nélkül” megindul a nikotintermelés. Sőt: nemcsak saját magát védi a dohány, társainak illóanya– mondta prof. dr. Fehér Attila. Az
gokkal jeleket küld. Így amikor a
SZTE TTIK Növénybiológia Tanszék vezetőjének tudománynéphernyó továbbmenne a követkeszerűsítő előadásán jártunk.
ző levélre, már csak olyan növéHa egy kúszónövény jobb oldalára helyeznek egy póz– Mozognak a növények is, csak
nyek veszik körbe, amelyek nagy
nát, akkor automatikusan csak a jobb oldalra hajlik, és
másik síkon, mint amit mi érzémennyiségű nikotint termeltek
meg is találja a támasztékot, mintha előre tudná, hol fog
kelünk. Vannak lassú növekedési
védekezésül.
tudni a botra felkapaszkodni. Ha két ilyen növény közé
mozgások, melyeket felgyorsított
Az intelligencia képesség arra,
helyezik a póznát, és az egyik felkúszik rá, a másik már
felvételeken láthatunk, és vanhogy információt szerezzünk, azt
nem is próbálkozik, elkezd egy másik irányban keresnak gyors növényi mozgások,
tudásként megőrizzük, és alkalgélni, mintha értesülne róla, hogy az a pózna már fogamelyek a mimózára és a Vémazzuk. A növények intelligenlalt. Hogyan szerez értesüléseket a póznáról a növény?
sek, de másképp, mint mi. Mint
nusz légycsapójára jellemzőek –
A kérdésre nincs válasza a tudománynak.
ahogy másképp éreznek, táplálemlékeztetett a növénybiológus.
koznak, lélegeznek, fejlődnek és
Érzékelik a rezgéseket, vagyis
szaporodnak – összegzett prof.
hallanak. Ezt több kísérlet is igazolja. Például ha méhek zümmögését hallják, a virágok gazda- dr. Fehér Attila az SZTE Klebelsberg Könyvtár Science Szieszta,
gabb nektárt termelnek. Meglepő, de a palánták a víz áramlási azaz SCI-eszta gyűjteményét, az élet- és természettudomárezgéseinek hatására ugyanúgy nőnek, mint amikor valóban nyok köréből válogatott több mint 650 ismeretterjesztő művet
víz éri a gyökereket.
is népszerűsítő programon.

Értesülés a póznáról

Szegedi Egyetem
Magazin
lapcsalád
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Gergely Gabriella

Zöld
A Szegedi Tudományegyetem mindig is nagy hangsúlyt fektetett a
környezet megóvására. Évről évre folyamatosan javítja előkelő helyezését az indonéz UI GreenMetric
World University Rankings felmérésben. A TIK-ben cseretáskát
adnak a diákoknak, a szelektív
hulladékgyűjtés pedig a Kutatók
Éjszakáján szerepelt a programkínálatban.

egyetem,
tettek

A Szegedi Tudományegyetem évek óta zöld egyetemként is működik, éppen ezért nem meglepő,
hogy a környezetvédelemmel foglalkozó programok évről évre helyet kapnak a Kutatók Éjszakája programjai között.
Az SZTE Mezőgazdasági Karán a szelektív hulladékgyűjtésről- és felhasználásról rendeztek workshopot. Az ovisok, iskolások és szüleik
a háztartásokban keletkező hulladékból készíthettek új dolgokat. A Dönts helyesen! – Szelektálj! programot évről évre
megrendezik a Kutatók Éjszakáján – mondta dr. Csiba Anita,
az SZTE Mezőgazdasági Kar adjunktusa. A jövőben a hallgatókra fókuszálnának a karon, tervezik, hogy indulnak a V4ek által kiírt környezettudatossági pályázaton, amely remek
lehetőséget nyújt a külföldi egyetemekkel való együttműködésre környezetvédelmi témákban. Ennek révén a kar
diákjait jobban bevonnák a környezetvédelemmel
kapcsolatos kutatásba és publikációs tevekénységbe.
A Mezőgazdasági Kar hallgatói egyébként
nagyon lelkesek és érdeklődők, ha kutatómunkáról van szó. Egyre többen választják
szakdolgozatuk témájaként a mezőgazdaság,
valamint az élelmiszeripar területén alkalmazható környezetbarát technológiák témakörét. A hódmezővásárhelyi mezőgazdasági karon az oktatók kiemelten
figyelnek arra, hogy úgy oktassák a jövő szakembereit, hogy
későbbi munkájuk során a hosszútávú fenntarthatóságot is
szem előtt tartsák. A kar egyébként igyekszik a lehető legalacsonyabb szintre csökkenteni károsanyag-kibocsátását.
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Kölcsönözz táskát!
A szegedi egyetemet változatos módon igyekeznek zöldebbé tenni. Az SZTE vezetése évek
óta nagymértékben odafigyel
az energiahatékonyságra és környezettudatosságra, kezdve a
szelektív hulladékgyűjtéssel. A
kari épületekben a hallgatók és a
munkatársak is szelektíven gyűjtik
a hulladékot. Emellett az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központban is állandó fókuszban van a környezettudatosság, a legújabb kezdeményezés
például a „Kölcsönözz egy táskát!”. A diákok ebben vihetik
haza könyveiket, és ha már nincs szükségük a vászontáskára, visszavihetik a gyűjtőpontba,
hogy valaki más használhassa.

Magyarország
legzöldebb
egyeteme
Évek óta folyamatosan javítja előkelő helyezését az SZTE az indonéz UI GreenMetric World
University Rankings felmérésben. Ez a nemzetközi kutatás azt vizsgálja, hogy a felsőoktatási intézmények hogyan és mennyit tesznek
a környezetükért és a környezetvédelemért.
A GreenMetric 2019-es világrangsorában az
SZTE a 74., az európai green-listán a top 20
százalékban van. Magyarországon őrzi pozícióját: továbbra is a legzöldebb egyetem.

Szelektív hulladékgyűjtés

Szegedi Egyetem
Magazin
lapcsalád
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Figyeld a jeleket!

Nagyon
nehezen
tudunk az
örömre mint
érzésre szert
tenni

Levertségünk,
szomorúságunk
a hetek
múlásával
nem enyhül
A társasági,
szociális élet
folyamatos
kerülése

Az egyetem
gondolata
szorongást,
rossz
érzéseket
támaszt
bennünk

Folyamatos
kérdések
feltevése,
amelyek saját
képességeinket
támadják

A kedvtelenségünkhöz
mély fáradtságérzés
társulása

Elveszítjük az
érdeklődést a
tanulmányaink
iránt

Melyek azok a tünetek, amelyekre
figyeljünk egyetemi tanulmányaink során?
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Béres Szabolcs (Pulzus Spiritus 2018)

Első hallásra a „burnout” szó úgy hangzik mint, egy
akciófilm Vin Diesellel vagy Jason Stathammel, de
sajnos a burnout az egész orvostársadalmat érintő súlyos probléma. A szó magyarul kiégést jelent,
ami elsősorban a medikus egyetemi hallgatókra és
a friss rezidensekre lehet óriási veszéllyel.
A kiégés során az említett személy magán súlyos érzelmi hanyatlást érzékel: állandó fáradságot, levertséget, munkához
való közönyt és elsősorban lelki vívódást tapasztal. Szomorú tény, hogy napjainkban százalékosan az orvosok körében a
legnagyobb a burnout jelenléte.

Miért is alakulhat ki ez az
emocionális hanyatlás,
és miért pont az orvosok
körében a leginkább?

ben társulhat depresszió is, ami nem épp a legjobb „vegyület”,
mivel a tartós depresszió okozhat teljes emoncionális összeomlást, és akár öngyilkossághoz is vezethet.
A burnout legtöbb jele nagyon hasonlít a depresszióhoz,
amit mindenféleképpen kezelni kell! A legfontosabb, hogy
ha a burnout bármely jelét tapasztaljuk, és tartósan fennmarad életünkben, ne féljünk segítséget kérni, sőt azonnal
próbáljunk olyan embert, esetleg szakembert találni, aki segítségünkre lehet!

Hová forduljak, ha észlelem
magamon a kiégés jeleit?

A válasz abban keresendő, hogy az orvosi hivatást választó embereket extrém mértékű stressz és nehézség éri már A Szegedi Tudományegyetem orvosi kara is felfigyelt erre a
az egyetemi tanulmányaik megkezdése után. Ahogy halad problémára, elsősorban a Magatartástudományi Intézet inelőre a hallgató a félévekkel, egyre több nehézségbe ütközik, dít olyan kurzusokat, amelyek az egyén önmegismerésében
ami egyre több stresszhelyzettel jár együtt. Egy rosszul si- és az esetleges periodikus depresszió leküzdésében játszakerült vizsgaidőszak után már a burnout első jelei is könnyen nak nagy szerepet. A junior Bálint-csoport teljes mértékben
jelentkezhetnek. Ezek lehetnek csak periodikusak, azonban a hallgatók lelki konfliktuskezelésében nyújt nagy segítséget
ha folyamatosan fennáll egy kupszichológus jelenlétében. Ezt a
darcsorozat, akkor ez elindíthatja
kurzust a 6. félév megkezdésével
A Bálint-csoport mint kezdeményezés az Egyesült Államokban
a burnout végleges kialakulását.
lehet felvenni a Neptunban, és a
született, méghozzá egy magyar származású orvos-pszichoEbben az esetben már nagyon kosikeres kurzusteljesítést követőanalitikus, Bálint Mihály ötlete alapján. A szakember hamar
rán megjelenhet az egyén saját
en 2 kredittel gazdagabb lehet a
rájött arra, hogy ha több személy szenved nagyjából ugyanképességeinek megkérdőjelezéjelentkező.
abban a lelki megpróbáltatásban, sokkal kézzelfoghatóbb a
javulás, ha közösen, csoportban beszélgethetnek egy szakse, olyan kérdések, mint „Biztos,
Ezen kívül az egyetem a probléember társaságában, így az egyének egymásra is pozitívan
hogy ez kell nekem?” vagy „Bírni
mákkal küzdő orvostanhallgatók
hatnak. Ez a módszer az USA-ban nagy népszerűségnek örfogom ezt tartósan?” Az egyetem
számára szakemberek nyújtotta
vend, ellenben Magyarországon rengeteg ember nem is haltanácsadást biztosít. Ezek közül
elvégzése nem azt jelenti, hogy a
lott ilyenről, vagy nem szeretne megnyílni mások előtt, pedig
is nagy segítség lehet a pszichostresszfaktoroknak vége, sőt, a jalelki kríziseink kezelése egyáltalán nem tartozik a „cikiség”
lógiai tanácsadás. A junior Báva csak most jön. Szakértők szerint
kategóriájába.
lint-csoporttal ellentétben itt a
az orvosi egyetem lelkileg megedzi
a medikus hallgatókat a későbbi
problémákat egy kirendelt segítőpróbatételekhez. Az egyik legmeredekebb pont a szigorló ha- vel beszélhetik meg az érintettek, aki szükség esetén a halltodévesek végső pályaválasztása, amikor eldöntik, melyik or- gatókat tovább küldi egy szakemberhez, pszichológushoz. Ide
vosi szakirányt választják. Ez az egész életükre hatással lesz. nem csak azokat a személyeket várják, akik a burnout tüneEkkor kezdődik talán a legnagyobb lelki vívódás, ami abban csú- teit érzékelik magukon, hanem azokat is, akik stresszkezelési
csosodik ki, hogy biztos jól döntöttek-e a szakirány megválasz- gondokkal, baráti-párkapcsolati krízissel vagy esetleges beiltásával. Egy orvos figyelme nem fordítható tartósan egyetlen leszkedési problémákkal küzdenek.
betegre, ez pedig feszültséget és stresszes állapotot okozhat, Legfontosabb tehát, hogy észleljük magunkon a fenyegető jeés elindíthatja azon az úton, hogy közönyössé váljon. Ez már a leket, és ne féljünk segítséget kérni, mivel a lélek „betegségei”
burnout egyik legfontosabb tünete. A kiégéshez a legtöbb eset- is kezelésre szorulnak!
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Magazin
lapcsalád

Burnout

információ: helpingmedstudents@gmail.com
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Kubik Szintia
Bobkó Anna

Egy forradalmár
diákkora
„Hol szónokoltam joghallgatóként az 1956. október 16-i nagygyűlésen? Jól látszik ez a jeles nap
emlékére állított MEFESZ-emlékmű domborművén. Ezt Tóth Béla csongrádi szobrászművész
az audmaxbeli történelmi pillanatról készült archív fotó alapján formált” – mutatta dr. Kiss
Tamás, a MEFESZ-alapítás előtt tisztelgő 2019. október 16-i ünnepségen.
1956 októberéről, az SZTE Auditórium Maximumában megalapított MEFESZ történetéről, a forradalom követeléseit elsőként
megfogalmazó szegedi egyetemisták életéről a szemtanúk
visszaemlékezései és a történészek elemzése alapján készült
el A szegedi láng című kisfilm. Az SZTE Hírportálján is elérhető
film kiegészítésére kérte a történész doktorandusz Dávid Benjamin az egykori szegedi joghallgatót, az első, 1956. október
16-án létrehozott forradalmi szervezet, a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége (MEFESZ) egyik alapítóját, dr.
Kiss Tamást. A Szegedi Történészhallgatók Egyesülete és az
SZTE 1956-os Emlékbizottság rendezvényén jártunk.
– A történetem nem egyedi eset. Sőt, az 1945 utáni időszakról
a kortársaimnak hasonló élményeik lehetnek – kezdte mondandóját dr. Kiss Tamás. – Balatonedericsről származom. Szüleim pedagógusok voltak, az édesanyám tanított engem is:
’45-ben zártam a negyedik elemit. Ősszel beírattak Keszthelyre, gimnáziumba mint „kosztos diákot”. A következő évtől „bejáró diákként” folytattam tanulmányaimat: rengeteget utazva
naponta Ederics és a város között. Az 1949. évet a Vajda János
Gimnáziumban kezdtem, ahol ’53- ban érettségiztem. Diákkoromban az én feladatomnak számított a zsír- és húsjegy beváltása. Apám hadifogságban sínylődött, édesanyám tartotta
el a családot – jellemezte a 66 évvel ezelőtti körülményeket dr.
Kiss Tamás. –1954-ben az elképzeléseimtől eltérő helyre, de
mégiscsak felvettek a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Karára, matematika-fizika szakra, ahonnan átiratkoztam a jogi karra. Nem csupán otthon és a csepeli gyárban
nem beszélhettünk őszintén, hanem az egyetemen sem, a tár-
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a közösségeken
belüli feszült
hangulat
először 1956-ban
kezdett
oldódni
saink körében. Egyfajta ösztönös védekezésként alakult ki a
fiatalokban is. Ez a közösségeken belüli feszült hangulat először 1956-ban kezdett oldódni. Az akkori nagy dunai árvíz után
a DISZ, a kommunista párt ifjúsági szervezete építőtáborokat
szervezett. Én is jelentkeztem. Így jutottam el a Homorúd nevű faluba, ahová az ország minden pontjáról érkeztek egyetemisták. Ott végre nyíltan beszélhettünk és vitatkozhattunk a
politikáról is. Ott hallottam például a Szovjetunió kommunista
pártján belüli változásokról, a Petőfi-körről.

A teljes interjú – A forradalom és az 1956-os megtorlás a MEFESZ-alapító egykori szegedi egyetemista emlékeiben címmel – az SZTE Hírportál Egyetemtörténet című rovatában olvasható.

A jó zenét
minden
formában
szeretem
Imád tanítani, kutat és egész
nap pörög Samodai Bence.
A Bartók Béla Művészeti Kar
végzős hallgatója legnagyobb
szenvedélyéről, a zenéről mesélt.
■ A barátaid eltökélt, kitartó embernek ismertek meg. Ki, vagy
mi motivál?
– Olyan családban nőttem fel, ahol mindenki legalább hobbi
szinten zenél. A drága nagymamám zongoratanár és kórusvezető. Nagyon céltudatos és eltökélt mindenben. Ezt a tulajdonságomat tőle örököltem. Mindig jelen volt az életemben a zene,
annak szeretete és a trombitálás öröme mindig motivál és előre visz. A mindenkori mestereim nagy hatással voltak rám. A
jelenlegi tanáromat, Boros Józsefet még gyerekként ismertem
meg egy zenetáborban. Nagy összhangban dolgozunk együtt
a mai napig, nagyon hálás vagyok neki.
■ Nemrég elkezdtél tanítani a Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnáziumban. Milyen érzés egyetemistaként tinédzsereket tanítani?
– Imádok tanítani. Szeretek foglalkozni tinikkel, ösztönözni
őket, és példát mutatni. Jól szót értek a fiatalabbakkal, talán ez
is a családomra vezethető vissza. Hatan vagyunk testvérek, és
legidősebbként sokat foglalkoztam a kisebbekkel. Most is nagyon jó a kapcsolatom velük. A HÖOK mentorprogram révén tíz
fiatal egyetemistát mentorálok.
■ Több kamaraformációban is közreműködsz. Mesélj ezekről!
– Ebben a félévben két különböző stílusú kamaraformációban
zenélek. Dóbisz Áronnal orgona és trombita duót alkotunk.
Főként Szegeden és környékén lépünk fel templomokban. Ez
kapcsolódik az ÚNKP kutatásomhoz, melyben a trombitajáték
szerepét kutatom a régi zenében, illetve azt vizsgálom, hogy a
trombitairodalom hogy épült fel a régi zenétől indulva napjainkig. A másik kamarám Szives Mártonnal egy ütőhangszeres
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Higi Csilla
Samodai Bence János szeretett hangszerén, trombitán 9 évesen kezdett játszani, ideje
legnagyobb részét ma is ezzel tölti. Előadóművészként első helyezést ért el a 42. Rézfúvós és Ütőhangszeres Országos Versenyen 2019-ben Debrecenben. Az utóbbi három
évben több alkalommal játszott a Szegedi Nemzeti Színházban zenészként. Közreműködött Donizetti: Szerelmi Bájital, a János király és a Tóték című előadásban. William
Shakespeare: Rómeó és Júlia művében a Szegedi Szabadtéri Játékokon színpadi zenészként lépett fel. A 10th International Music Competitionkamara versenyen Szives
Mártonnal duóban első helyet értek el. Az SZTE Talent ösztöndíj két kategóriájában is
kapott ösztöndíjat, bronz, illetve ezüst fokozatot. Részt vett az Internationnal Trumpet
Compétition for Junior Trumpet players versenyen Bulgáriában, ahol első helyezést ért
el. Az Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjasa.

és trombita duó. Azért érdekes, mert ilyen összeállítás ritkán
fordul elő Magyarországon, illetve világszerte. Csak kortárs darabokat játszunk.
■ Tag ja vagy egy néhány éve alakult zenekarnak, a Suncity
Brassnek. Szívügyed a popzene is?
– A jó zenét minden formában szeretem. A Suncity Brass popzenéket alakít át még izgalmasabb előadássá. Nagyon kreatív
folyamat, és ezt szeretem benne. Sok megbeszélést tartunk,
ahol a produceri munkák mellett marketingről beszélgetünk,
stratégiai döntéseket hozunk. Még edzeni is együtt járunk.
■ Ha sorrendbe kellene állítanod a tanítást, a könnyűzenei karrieredet és a klasszikus zenei munkásságodat, hogy alakulna a lista?
– Nincs sorrend. A zene szeretete nem csak a klasszikus zenére vagy csak a popzenére irányul. Van jó zene és rossz zene.
A jó zenével szeretek foglalkozni. Nem kérdés, hogy a klasszikus zenei tanulmányaim a kiinduló pont, de szeretek egyszerre
több mindent csinálni.
■ Ha ennyi mindent csinálsz, hogyan elég számodra 24 óra egy
napban?
– Minden ötletemet, gondolatomat leírom, később pedig rendszerezem őket. A telefonomba felírok minden fontos eseményt, lehetőséget. Nagy szerencsém van, hogy itt tanulhatok
Szegeden, itt lehetek egyetemista. Sokan nem tudják, milyen
sok programot szerveznek nekünk, milyen ösztöndíjakra lehet
pályázni, mint például az Új Nemzeti Kiválósági Program vagy
a Sófi József Ösztöndíj. Ezeket fel kell kutatni, és meg kell ragadni a lehetőségeket.
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Kiss Izabella

Kottalapozó

a jövő alkalmazása zenészeknek
A Szegedi Tudományegyetemen kifejlesztendő kottalapozó applikáció első verzióját a Kutatók Éjszakája
programsorozatában az SZTE Bartók Béla Művészeti
Karon mutatták be az SZTE Természettudományi és
Informatikai Kar munkatársai.
Hallgatói dolgozat alapján kezdték el fejleszteni az SZTE informatikusai a kottalapozó
mobilapplikációt. Nem használtak már meglévő,
hasonló „app”-okat, mindent önállóan, az alapoktól építettek fel. A zenészek számára újdonságot
jelentő alkalmazást dr. Csendes Tibor, az SZTE
TTIK professzora vezetésével mutatták be.
Az alkalmazás a kottát tetszőleges formátumban
tárolja, majd a lejátszott darabhoz tartozó kotta
lapozásának a szükségességét a frekvenciák és az
idő figyelembevételével memorizálja.
– Az applikáció megjósolja, hogy mikor van szük-
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ség játék közben a kotta lapozására, attól függően, hogy a zenészek gyorsabban vagy lassabban
játszanak, esetleg kihagynak az előadott műből
bizonyos részeket – magyarázta dr. Csendes Tibor. – A program még a fejlesztési fázisánál tart,
egyelőre csak szóló hangszerekre alkalmazható.
A zenekarra történő optimalizáláson még dolgozunk. Célunk, hogy egy ingyenesen hozzáférhető
alkalmazás készüljön a zenészek számára. Ezzel
az applikációval elkerülhetők lesznek az olyan koncert közbeni „balesetek”, mint amikor lehullanak a
kotta lapjai, vagy figyelmetlen a kottalapozó.
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Mindenkinek
kérdések zuhognak
a fejében arról,
hogy mi a haza,
és neki mi
keresnivalója
van benne

Zádori Bence

A játékos ember, a homo ludens a felnőtté válás örök
mártírja. Benkő Imola és Szilágyi Szabolcs színtársulata
azonban épp ezt a gyermeki figurát akarja életben
tartani a performanszokban. A Homo Ludens Project
már hat éve színesíti a szegedi alternatív színházi
szcénát. A csapat művészeti vezetőjét, Benkő Imolát a
megalakulásról, az egyetemisták megszólaltatásáról és
a jövőbeni tervekről is kérdeztük.

■ Miért egy színházi társulat az ötletetek arra, hogy a gyermekiséget egy színtársulatban valósítsátok meg?
– A Homo Ludens története hat éve kezdődött, amikor megnéztem Szabolcsot egy előadásán. Én akkor éppen nem csináltam színházat. Korábban a szegedi Focus Műhelyt vezettem
több mint 10 évig. De ezután arra jöttem rá, hogy újra van erőm
foglalkozni színházzal. Utána mi ketten csináltunk egy közös
darabot, ez volt a Vinka. Vinka a gyermeki szemléletmódnak
volt a képviselője, és amikor többen is elkezdtek hozzánk csatlakozni, akkor jött a Homo Ludens mint névötlet, aminek az
előképe ez a játékos figura lett. Ugyanakkor kitaláltuk, hogy
mindezt vegyítsük társadalmi kérdésekkel, időként kritikus
hangnemmel.
■ Hogy sikerült kapcsolódnotok az egyetemistákhoz?
– A középiskolásokat elég gyorsan be tudjuk vonni a tanárokon
keresztül. Az egyetemistákat szemináriumi csoportokon keresztül érjük el a leghatékonyabban. Továbbá próbálunk olyan
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témákat fölvetni, ami érdekelheti őket. Azt hiszem, a Humánia
is ilyen, mert mindenkinek kérdések zuhognak a fejében arról,
hogy mi a haza, és neki mi keresnivalója van benne.
■ És pont egy Humánia jellegű darab valóban be tud fejeződni?
Hiszen a haza is mint olyan folyamatosan változik.
– Mi is törekszünk arra, hogy épüljön. Egyfelől a nevelési foglalkozásokkal, amik hozzákapcsolódnak. Ott mindig új ötletek
derülnek ki erről a témáról. Épp a napokban voltunk idősek otthonában, ott egy meglepetésbulit csináltunk, köszönhetően a
felnőtt résztvevőinknek. Maga az előadás is változik folyamatosan, mert két új, egyetemista tagot fogunk köszönteni.
■ Milyen előadásai lesznek a jövőben a társulatnak?
– Most dolgozunk Esterházy Péter Egy nő című műve alapján
egy olyan performanszon, ami arra keresi a választ, hogy vajon
a vágy mennyire határozza meg a mi társadalmi összetartozásunkat. Ez a Humánia egyik következménye, viszont teljesen
más formanyelven szólal meg.
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Kabaréés
dráma

A társulat célja az egyetemisták megszólítása,
hogy minél inkább közelebb kerüljenek a színház
világához. Olyan műveket szeretnének színpadra
állítani, amelyekkel minden kategóriában versenyre tudnak kelni, így a klasszikustól kezdve
az eddig nem próbált monokomédiáig színes repertoárral készültek az évadra.

Móczár Dóra
Varga Norbert rendezésében Kárpáti Péter darabjával, az Én,
a féreg című Kafka-kabaréval indította az évadot a társulat,
amely a Magyar Művek Szemléjén bronzminősítést nyert.
Jagos István Róbert drámája, az Evangélium is színpadra került. A darab olyan apokaliptikus világot mutat be, mely a lét
nagy kérdéseivel foglalkozik, így például a hittel, halállal, árulással. Ismét színpadra került Závada Péter Reflex című drámája Hadzsy János rendezésében. Megtörtént eseményeken
alapul a történet: a főhősnő a Lipótmezei Elmegyógyintézetben dolgozik 1956-ban. Azonban a korral szembe menő módszertana következtében nem dolgozóként, hanem betegként
találja magát az intézet falai között.
A korábbi évadok komolyabb hangvételű darabjai után most
komikusabb műveket tűz tavasszal műsorára a Szegedi
Egyetemi Színház – mondta el Varga Norbert művészeti ve-
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zető. 2020 februárjában Görgey Gábor Komámasszony, hol
a stukker? című darabját láthatja a közönség. Új műfajban, a
monokomédiában is kipróbálja magát a társulat, Varsányi Anna Tavaszi hangok című darabját Márkos Emese játssza el, bemutató 2020 márciusában. Az évad harmadik bemutatója
Werner Schwabb az Elnöknők című darabja, 2020 májusában.
Az SZTE NKI Kulturális Iroda és a SZESZ társulat 2020 áprilisában rendezi meg az V. Szegedi Egyetemi Színházi Találkozót
az Egyetemi Tavasz programsorozatának részeként külhoni és
hazai társulatok részvételével. A háromnapos találkozó kiváló
alkalom arra, hogy minél több egyetemistának és érdeklődőnek biztosítsanak betekintést a színház világába: elsősorban
egyetemisták munkáit mutatják be. A társulat munkája iránt
érdeklődőket pedig egész évben tematikus tréningekkel várják.

Magazin
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Egy mai
tini az
1700-as
években

Holecska Tünde

– interjú Gimesi Dórával,
az Időfutár írónőjével
Az Időfutár színdarabot először Szegeden, a Kisszínházban mutatták
be. A darab azonban nem előzmény nélküli: elsőként egy sikeres
hangjáték, majd egy könyvsorozat lett belőle. Gimesi Dórát, az
Időfutár szegedi születésű írónőjét kérdeztük.
■ Olvastam, Szegeden nőtt fel. Mesélne egy kicsit az itt
töltött éveiről, és arról, hogy alakult ki Önben az érdeklődés a színház iránt?

mi az, amire mi kamaszkorunkban vevők voltunk, és mi az, amiből még manapság is jó
sorozatot lehet írni.

– Nekem a gimnáziumi éveim nagyon meghatározóak
voltak, és azt hiszem, az egész identitásomat is nagyban meghatározta, hogy én szegedi lány vagyok, később pedig az, hogy a Radnótiba jártam. A Radnótiban
magyar-történelem tagozatra jártam, ott is kezdtem
el írni az iskolaújságba, interjúkat, színikritikákat. Szuper volt, hogy ezt ki lehetett próbálni. Aztán a ságváris
párhuzamos osztállyal volt egy nagyon erős összetartásunk, nagyon szoros kapcsolat alakult ki két-három
osztályunk között is. Egy huszonpár fős banda lettünk,
akikkel a Ságvári pincéjében még egy kis társulatot is
alapítottunk. Az egy nagyon inspiráló időszak volt.

■ Hogy látja, sikerült úgy színpadra vinni a
darabot, ahogy eredetileg is elképzelte?

■ Az Időfutár egy kifejezetten tiniknek szóló darab, ami
az időutazás kérdését boncolgatja, és megmutatja, milyen
lenne, ha egy mai fiatal hirtelen az 1790-es évekbe csöppenne. Honnan merítette ezt az ötletet?
– Egy rádiójáték megírására kértek föl minket a szerzőtársaimmal 2011-ben. Az volt az elvárás, hogy ez
egy olyan rádiójáték legyen, amire a tizenévesek vevők
lehetnek, legyen „menő”, és legyen benne internet. A
szerzőtársaimmal, Tasnádi Istvánnal és Jeli Viktóriával
hármasban összedugtuk a fejünket, hogy összevessük,
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– Nem voltam ott a színészek kiválasztásánál, de van, akit ismerek. A Schikanedert alakító Szívós Lacit például igen,
annyira, hogy vele együtt kezdtünk: az
első komolyabb rendezésemnek, a Gellérthegyi álmoknak ő játszotta a főszerepét, amikor még kezdő egyetemista
voltam. Benne és a rendezőben, Barnák Lászlóban teljesen megbíztam. Izgatottan vártam, a csapat mit hoz ki a
darabból, és nem csalódtam. Nagyon
pörgős, jókedvű előadás született, amit
a színészek is szeretnek játszani – ez a
szerzőnek mindig nagy boldogság. Ötletes a látvány, nagyszerű az élő zene, és
az idősíkok közti ugrálás is végig remekül
működik. Én kitűnően szórakoztam a bemutatón, remélem, a szegedi közönség is
örömét leli majd a produkcióban.
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�enntartható-e

Kocsis Bernadett

divat

a

Az Alumni Uni
Tudásműhely
előadássorozat
vendége volt Zanin
Éva társadalomtörténész és divatkutató, valamint Lakatos
Márk stylist, újságíró és műsorvezető. A két neves szakember
a divat fenntarthatóságáról és a
stílusról beszélgetett.

A divat napjaink kommunikációs eszközévé alakult, hiszen olyan
jelrendszert helyezhetünk el magunkon – tetoválások, smink vagy
ruhák formájában –, melyek az önkifejezés és az első benyomás
kialakulásának eszközei is. Napjainkban, amikor az egyediség és
egyéniség egyre fontosabbá válik, a ruházati ipar világszinten évi
406 millió dollárt termel.
– A divat jelenlegi formájában és működésében egyáltalán nem
fenntartható – kezdte Zanin Éva. – A divat legnagyobb problémáját fenntarthatósági szempontból a fast fashion okozza, melyet a
’90-es években kezdtek el emlegetni. Ennek lényege, hogy a ruhadarabok a dizájntól két hét alatt jutnak el a fogyasztókig a hagyományos divatfolyamattal szemben, amely 6 hónapot igényel,
így egyetlenegy üzlet évente 450 millió darab ruhát gyárt le – tette
hozzá a divatkutató.
– A divatipar a globális szennyvízkibocsátás 20 százalékáért felel.
Az emberi fogyasztásra alkalmas víz a Földön csupán
3 % ,
aminek a fele jég, így mi, emberek ezen a
1,5%-on osztozunk az iparral – vázolta
fel a divatipar árnyoldalait Zanin Éva.
Emellett a gyapotot olyan területeken termesztik, amely alapvetően
is csapadékszegény, így rengeteg
vizet használnak el az öntözéshez is.

30

Magazin

Mennyi víz
kell hozzá?

1 db farmer

8 000
1

kg

gyapot

liter

20 000
1m

liter

4m

5m
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Mégis mit tehetünk mi? – A fogyasztói döntéseinkkel hatalmat is gyakorolunk. Fontos szem előtt tartani, hogy az olcsónak ára van! Manapság már környezettudatos gardróbot
is egyszerűen lehet kialakítani. Ehhez elég figyelni a világot,
hiszen sok cég kezdett például műanyagpalackból gyártani cipőt vagy kabátot. A legtöbb üzletben már lehet kapni
bio, organikus pamutból készült darabokat is, sőt olyanok is
vannak, akik használt ruhákat dolgoznak fel, és újrahasznosítva visszahozzák őket a boltokba. Fontos, hogy előtérbe kerüljön a ruhák körforgása is. Rengeteg kiváló darabot lehet
venni például turkálókban, second hand vagy vintage üzletekben. Megoldás lehet az is, hogy helyben előállított darabokat vásárolunk. Azonban a legfontosabb, hogy csak akkor
vegyünk új ruhát, hogyha tényleg szükség van rá – adott tippeket Zanin Éva és Lakatos Márk.
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Vizsgaidőszakra fel!
Hamarosan ugyan itt a vizsgák és utóvizsgák vége, ilyenkor azonban hajlamosak
lehetünk elveszni a rengeteg időpont és teljesítendő feladat között. Segítségként a hét
minden napjára egy-egy tippet ajánlunk, hogy könnyen vegyétek az akadályokat!

HÉTFŐ

Használj
határidőnaplót!

PÉNTEK

Ne feledkezz meg
önmagadról sem!
Iktass be kisebb-nagyobb
szüneteket, ha túl hosszú ideig
tanulsz folyamatosan, akkor
idővel már nem lesz hatékony,
ugyanis elfárad az agyad és a
szemeid is. Próbálj minőségi
ételt fogyasztani:
szüksége van a
szervezetednek az
energiára. Kávé
és energiaital
helyett próbálj
napi 7-8 órát
aludni.

Színkódokkal
jelölheted az
eseményeket,
a legfontosabbakat élénk színekkel.
Vezetheted a fontos időpontokat
a mobilodban, számos alkalmazás
közül választhatsz. A vizsgák
felvételekor is naplód segítségével
tervezz!

KEDD

Alapszabály, hogy
csak jó jegyzetből
lehet kiválóan
felkészülni a
vizsgákra!
Ne az utolsó napon
próbálj jegyzeteket
szerezni.
Amiben nem vagy biztos, arról
egyeztess tanároddal, de ne a
vizsga előtti éjszaka írj neki e-mailt!
A könyvtárból is időben szerezd
meg a szakirodalmat és az ajánlott
szövegeket, mert már a vizsga előtti
hetekben is üres polcokra találhatsz.
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SZERDA
A hatékony tanuláshoz nyugodt és tiszta
helyszín kell! Teremtsd meg magadnak a
tökéletes kuckót, és indulhat is a tanulás!
Alakítsd ki a saját kis sarkod, ahol senki
sem zavar, és bármikor 100 százalékosan
koncentrálni tudsz a tananyagra.
Kiragaszthatod a falra a színes post iteket,
melyekre a legfontosabb információkat írod
ki, így ez mindig szem előtt lesz.

SZOMBAT

Motiváció!
Fontos, hogy tudd, mit miért csinálsz.
Lebegjen előtted a célod, amit a folyamat
elején kitűztél magad elé!

CSÜTÖRTÖK

Találd meg
a számodra
leghatékonyabb
tanulási módszert!
Készíts vázlatot, tegyél fel kérdéseket
magadnak, esetleg üljetek össze
csoporttársaiddal, és beszéljétek meg
az adott témát. Folyamatosan ismételj!
Iktasd ki a zavaró tényezőket, mint a
közösségi média.

Magazin

VASÁRNAP

Pihenj is!
A vizsgák után hagyd
regenerálódni magadat
és felfrissülni az agyadat,
mielőtt megkezdenéd
egy újabb tantárgyból a
felkészülést. Vegyél egy
forró fürdőt, sétálj egy
nagyot a friss levegőn,
vagy vásárolj egy-két új
cuccot, ha az tölt fel.
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JÚNIUS,
RÖVIDEN

JOLÁN,
BECÉZVE

STRÁZSA

ÁRAMSŰRŰSÉG
JELE

EGOCENTRIKUS

ELŐTAG:
NANO-

1

MENETSZÁM
JELE

INDIÁN
NÉPCSOPORT

♦

2

… RIDGE (USA)

NEWTON
RÖVIDEN

SERTÉST
MEGSZÚR

SEJT,
GYANÍT

FUTVA
MENEKÜL

KÖZÉPKÉK!

RÓMAI
KETTES

KEZDŐDIK
A SÉTA!

GYŐZELEM
BETŰJELE

EGYIK
VITAMIN

TAJTÉK

JUGOSZLÁV
SZIGET

ELŐADÓ,
RÖVIDEN

♦

ÉLET

ELEKTRON
JELE

ENERGIA
JELE

POLITIKUS;
MAULANA

TÖKMAG!

ENERGIA
JELE

MAGYAR
AUTÓJEL

AZ IDŐ JELE

ZENEDARAB!

DARAB,
RÖVIDEN

♦
!

G
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Viccek
Vizsgáztató a hebegő-habogó diá

– Jöjjön közelebb!

khoz:

Az bátortalanul tesz egy lépést.

– Jöjjön még közelebb!

A hallgató még közelebb lép, mi

re a professzor:

– __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

* a rejtvény meg fejtése

__ __*

stikét:.
A fizikatanár felelteti Pi

asd be
 a, Pistike, légyszíves mut
-N
nekem az ampermérőt!
Mire Pistike:

 anár úr, bemutatom az
-T
tanár
ampermérőt, ampermérő egymást.
úr... Kérem, ismerjék meg
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következő
A professzor a soron
hallgatóhoz fordul:

t akar, két
– Milyen vizsgakérdés
zet?
könnyűt vagy egy nehe
– Inkább egy nehezet.
Atlanti-óceán?
– Jól van. Hol ered az
– Erdélyben.
veszi?
– Hát ezt meg honnan
esszor úr, de ez
– Bocsánatot kérek, prof
már a második kérdés.

:
Tanár kérdi a diákot

- Van házid?
- Van, töltsek?

A rejtvényeket készítette: Csukás Alexadra
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ABSZOLUTÓRIUM

ELŐADÓ

HALLGATÓ

KUTATÁS

PLÁGIUM

TÉTEL

ALAPKÉPZÉS

ELŐVIZSGA

IKI

KUTATÓCSOPORT

SÖRPONG

TIK

CAMPUS

ERASMUS

KAROK

LÓFARA

SZEGED

TUDÁS

DÉKÁN

ETR

KÁVÉ

NEPTUN

SZEN

TUDOMÁNY

DIÁK

FELEZŐ

KOLLÉGIUM

NYUGI

SZIGORLAT

ÚNKP

DIPLOMA

FELVÉTELI

KONZULENS

OKTATÓ

SZÜNET

VIZIT

DISSZERTÁCIÓ

FÜVÉSZKERT

KREDIT

OPPONENS

TANÓRA

ZH

EHÖK

GÓLYA

KURZUS

PHD

TDK

Leírás: Keresd nyolc irányban a megadott szavakat az ábrában, és húzd át őket!
A fel nem használt betűkből a megoldást olvashatod össze!
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