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KÖSZÖNTŐ 
 
 
Tisztelettel köszöntöm az olvasót! 

 
 

 
Ez az újság azért jött létre, mert szeretnénk a hallgatóknak 

betekintést engedni a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar 
Modern Filológiai Intézet életébe, programjaiba. 
 

 
Szándékunkban áll havonta beszámolni életünkről. 

Rendszeresen foglalkozunk sporttal, megjelentetünk hallgatói 
írásokat, illetve interjúkat készítünk Intézetünk oktatóival. 
 

 
Sári Patrik 

 

 

 

 
 
 



2021 DECEMBER 09 / / CSÜTÖRTÖK /  MFI ÚJSÁG 
 

OLDAL 3 

Tartalomjegyzék 
 
Avagy miről is olvashatsz az újságban! 
 
 
Szerkesztőség................................................................................................4. oldal 

Interjú Sári Patrik MFI Intézeti képviselővel.................................................8. oldal 

Interjú Dr. Kriston Renátával, az MFI Igazgatójával...................................10. oldal 

Interjú Tardi Roland HÖK elnökkel............................................................12. oldal 

Miskolci Egyetem Hagyományőrzés...........................................................14. oldal 

Anglisztika alapszak....................................................................................15. oldal 

Modern Filológiai Intézet levelező képzései...............................................16. oldal 

Angol Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék képzései..............................17. oldal 

Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék képzései.............................19. oldal 

Alkalmazott Nyelvészeti és Fordítástudományi Tanszék............................21. oldal 

Végzős hallgató az Anglisztika alapszakról.................................................23. oldal 

Hallgatók tollából – Önkényes Igazságosztók.............................................25. oldal 

Hallgatók tollából – Mögötted.....................................................................29. oldal 

Újdonság az Egyetemen..............................................................................30. oldal 

Interjú dr. Juhász Orchideával a Közösségi Szolgálati Irodáról...................31. oldal 

Sportrovat – Mi is az a Street Workout?......................................................34. oldal 

 
  

 
 
 



2021 DECEMBER 09 / / CSÜTÖRTÖK /  MFI ÚJSÁG 
 

OLDAL 4 

Szerkesztőség: 
 

 
 
Főszerkesztő: Sári Patrik 
 
Vezető szerkesztők: 
Halász Petra 
Trinácz Judit 
 
Média szakértő:  
Gyurán Ádám Gyula 
 
Szerkesztők:  
Bede Bianka 
Dornfeld Zoltán 
Menyhárt Eszter 
Pálinkás Mercédesz 
Rácz Attila Ádám 
Tóth Dorina 
 
Lektor: Dr. Kriston Renáta 
 
 
 
 

 



2021 DECEMBER 09 / / CSÜTÖRTÖK /  MFI ÚJSÁG 
 

OLDAL 5 

Szerkesztőségünk vezetősége: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Halász Petra 

Gyurán Ádám Gyula 

Sári Patrik 

Trinácz Judit 



2021 DECEMBER 09 / / CSÜTÖRTÖK /  MFI ÚJSÁG 
 

OLDAL 6 

Szerkesztőségünk tagjai: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dornfeld Zoltán 

Menyhárt Eszter 

Bede Bianka 

Rácz Attila Ádám 



2021 DECEMBER 09 / / CSÜTÖRTÖK /  MFI ÚJSÁG 
 

OLDAL 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pálinkás Mercédesz 

Dornfeld Zoltán 

Tóth Dorina 



2021 DECEMBER 09 / / CSÜTÖRTÖK /  MFI ÚJSÁG 
 

OLDAL 8 

Interjú Sári Patrik MFI intézeti képviselővel 
 
Lehetőségünk volt találkozni Sári Patrikkal, a Miskolci Egyetem 
negyedéves angol-történelem szakos hallgatójával, aki jelenlegi két TDK 
dolgozat írása mellett a KÖSZI állandósult önkénteseként, illetve a 
Történész Koalíció aktív tagjaként tevékenykedik. Egy beszélgetés 
keretein belül mesélt nekünk az egyetemi tevékenységeiről, illetve 
jövőbeli terveiről.  
 
Beszélj kicsit az Egyetemen folytatott tevékenységeidről! 
 
- Üdvözlöm a kedves olvasókat! Sári Patrik vagyok, második éve a 
Modern Filológiai Intézet intézeti képviselője. Én képviselem a szakot 
olyan tekintetben, hogyha valami kérdés, esetleg probléma felmerül a 
szakkal kapcsolatban, én reprezentálom őket. Ezek mellett hallgatói 
esteket szoktam szervezni minden félévben, ahol a hallgatók kötetlenül 
beszélgethetnek tanáraikkal. A második félévben szeretnénk egy 
Memorial Day-t is szervezni, illetve minden félévben megszervezésre 

kerül az oktatókkal közösen egy Szent Patrik Nap is. Ezek mellett az idei elsősöknek egy gyorstalpalót is 
készítettem a Neptun rendszerről, amely nagyon sikeres volt. Illetve, ha bármi kérdés van óraütközéssel, 
szakpárváltással, fogadóórákkal, tárgyi kritériumokkal kapcsolatban, ebben is nagyon szívesen segítek. 
Továbbá harmadik éve vagyok a Kollégiumi Bizottság tagja, így a kollégiumi be- és kiköltözésnél is a 
segítségetekre lehetek. 
 
Van lehetőség nyelvvizsgát tenni az intézetben? 
 
- Igen, ebben az évben lett akkreditálva a nyelvvizsga, így remélhetőleg 2022-ben a hallgatóknak már 
lehetőségük lesz nyelvvizsgázni az intézetben.  
 
Mit gondolsz a hagyományőrzésről? 
 
- Negyedéves Firmaként nagyon fontosnak tartom, hogy a selmeci hagyományokat tovább örökítsük és 
aktívan részt vegyünk a szakestélyeken, hagyományőrzéssel kapcsolatos programokon.  
 
Mennyire befolyásolta a hagyományőrzés a tanulmányaidat? 
 
- Szerencsére nem volt semmi problémám ezzel kapcsolatban. Elsőévesen keresztelkedtem, rögtön bALEK7 
után már belekezdtem az oktatásokba. Mindenkinek azt ajánlom, hogy elsőévesen csinálja meg, hiszen így 
sokkal jobban rá lehet később hangolódni az egyetemi életre, sokkal egyszerűbben fog arra rájönni, hogy mi 
is az a tanulás. A bALEKvizsga után közvetlenül még egy sikeres Descriptive Grammar (Leíró nyelvtan) 
vizsgát is tettem, így elmondhatom, hogy az, hogy hagyományőrző vagyok, a tanulmányaimon egyáltalán nem 
látszik meg. Jó időmanagement-el mindent meg lehet oldani!  
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Mesélj kicsit a „Tanítsunk Magyarországért” 
programról! 
 
- A „Tanítsunk Magyarországért” keretein belül az 
egyetemi hallgatók hátrányos helyzetű gyermekeknek 
segíthetnek a tanulásban. 2019 óta vagyok a program 
mentora, leendő pedagógusként rengeteg mindent 
tapasztaltam a tanítással kapcsolatban a programnak 
köszönhetően.  
 
Mik a további terveid az egyetemen? 
 
- További terveim között szerepel egy vitaklub 
elindítása, amely mindenképpen angolul zajlana, külön 
zsűrivel. Ezt féléves rendszerességgel szerveznénk meg, 
körülbelül három havonta. A másik nagy terv pedig egy 
szakkör létrehozása, melynek keretein belül 
anglisztikás, illetve germanisztikás hallgatók 
készíthetnék fel a nyelvvizsgázni készülőket a 
nyelvvizsgára. 
 
 
 
 
 
 
 

Köszönjük szépen Sári Patriknak az interjút, reméljük ezen cikk által kicsit 
jobban beláthattatok a hallgatói tevékenységekbe, valamint az intézeti képviselők 

munkásságába. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2021 DECEMBER 09 / / CSÜTÖRTÖK /  MFI ÚJSÁG 
 

OLDAL 10 

 
Interjú Dr. Kriston Renátával, a 

Modern Filológiai Intézet 
igazgatójával 

Mióta tanít Intézetigazgató Asszony az egyetemen? 
 
2010. szeptember 1. óta vagyok a Miskolci Egyetem alkalmazásában, kezdetben egyetemi tanársegédként 
dolgoztam a Modern Filológiai Intézet Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszékén, majd a ranglétrát 
bejárva egyetemi adjunktus és egyetemi docens lettem. 2020. július 1-től kért fel Dékán Asszony a Modern 
Filológiai Intézet vezetésére, mert nem volt pályázó a tisztségre. 1 év megbízott intézetigazgatóság után 
pályázat útján lettem 5 éves időtartamra a Modern Filológiai Intézet igazgatója 2026. június 30-ig. 
 
Mi a kutatási területe? 
Kutatási területem a nyelvészet, ezen belül is a germanisztika. Szótárírással foglalkozom, számtalan szótárban 
(német-magyar, magyar-német irány) voltam szerkesztő munkatárs, illetve szerkesztő.  
 
Jelenleg egy osztrák-magyar szótáron dolgozom, ez egyben a habilitációm témája is. 2022 januárjában jelenik 
meg, abban unikális, hogy Magyarországon még nem jelent meg ebben a két nyelvpárban (osztrák-német és 
magyar) szótár a piacon.  
 
Miért a Modern Filológiai Intézet a legjobb választás? 
 
Úgy gondolom, hogy a 21. század elképzelhetetlen nyelvtudás nélkül, a nyelvtudás óhatatlanul életünk része, 
gondoljunk csak az utazásra, kikapcsolódásra (külföldi filmek, számítógépes játékok). A Modern Filológiai 
Intézetben lévő alapszakjaink (anglisztika BA, germanisztika BA) nemcsak megfelelő nyelvtudást 
biztosítanak, hanem az adott nyelven belül szakmai tudást is, melyeket jól hasznosíthatunk a mindennapokban 
és a munkánk során.  
 
Osztatlan angol, valamint német szakos tanár diplomával pedig biztosan el fognak tudni helyezkedni a 
hallgatóink iskolákban, nyelviskolákban. A minőségi oktatáson túl a Modern Filológiai Intézetben törekszünk 
a hallgatóink támogatására, mindenben segítjük őket a tanulmányaik során. Számíthatnak ránk a hallgatók, 
mindig nyitottak vagyunk, és igyekszünk megoldást találni a problémáikra.  
A jövőben tervezünk közös külföldi tanulmányutakat, melyektől azt várjuk, hogy új impulzusok érjék a 
hallgatókat és még összetartóbb legyen a hallgatói közösség.  
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Milyen lehetőségei vannak a hallgatóknak a diploma megszerzése után? 
 
Leginkább azt tanácsolom, hogy maradjanak a hallgatók az intézetünkben. Anglisztika és germanisztika BA 
után van lehetőség osztatlan tanár szakon folytatni a tanulmányokat, illetve fordító és tolmács MA szakon 
tanulni tovább. Nagyon jó kiegészítője lehet a fordító és tolmács szak a BA diplomának, mindenképpen 
érdemes elvégezni, hiszen a jövőben szabadúszóként is végezni lehet ezt a tevékenységet. 
 
A tanár szakról esett szó a korábbiakban, tanár szakos hallgatóink elhelyezkedése 100 %-os a statisztikák 
szerint. Ha valaki mégis dolgozni szeretne a BA-diploma után, arra is van lehetőség. A cégek tárt karokkal 
fogadják a kiváló nyelvtudással rendelkező hallgatókat. Terveink között szerepel külföldi cégekkel való 
együttműködés, melynek fő pillére, hogy a cég munkatársai szabadon választható tárgy keretében vállalják az 
oktatást. Ezzel az a célunk, hogy felkészítsük a hallgatóinkat a munkaerőpiacra és piacképes tudást adjunk 
nekik. Konkrétumot majd a 2022-es év tavaszán tudok mondani, addigra valószínűleg megszületik egy svájci 
céggel az együttműködési megállapodás. 
 
Tanárnő mit szeret a legjobban az Intézetben és az Egyetemben? 
 
Mind az Intézet, mind a Miskolci Egyetem támogató és befogadó közösség, mely segíti az embert 
kibontakozni és ez lehetővé teszi, hogy a legjobbját tudja adni. Szeretem a hallgatókat, a kollégákat, az egész 
közeget, amely körülvesz. 
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INTERJÚ TARDI ROLAND HÖK ELNÖKKEL 

 
Nagy örömünkre szolgált, hogy volt lehetőségünk interjút készíteni Tardi Rolanddal, a 
Bölcsészettudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának jelenlegi elnökével. Egy nagyon tartalmas 
beszélgetést folytatott velünk, ugyanis rengeteg mindent megtudhattunk a kar különböző 
rendezvényeiről és magáról a HÖK-ről is.  

 
 
 
Mesélj magadról, mit tanulsz az 
egyetemen, mióta vagy itt? 
 
Jelenleg 8 éve járok ide a Miskolci 
Egyetemre, a második diplomámat 
csinálom. Az első diplomám német-
történelem szakos tanár, ezt idén 
szereztem meg. Jelenleg pedig, 2021 
szeptembere óta politikatudomány 
mesterszakon vagyok elsőéves 
hallgató. 
 
 
 

 
Milyen tevékenységeket folytatsz itt? 
 
A hallgatói érdekképviseletben 2015 óta dolgozom különböző pozíciókban. Kezdtem először is 
rendezvényszervezéssel, utána hallgatói öntevékeny csoportok vezetésével, utána intézeti képviselő is 
voltam a történelem szakon. A Valéta Bizottság elnöke is voltam, mint végzős hallgató, voltam 
kommunikációs és rendezvényszervező referens és 2020 óta a Bölcsészettudományi Kar Hallgatói 
Önkormányzatának elnöke vagyok. 
 
Kicsit be tudnád mutatni nekünk, hogy mi az a BTK HÖK?  
 
A Hallgatói Önkormányzatot, ha feladat szempontjából szeretnénk egy kicsikét megfogni, akkor 
olyasmiként működnek, mint a Diákönkormányzatok. Annyi, hogy egy kicsit kibővített szereppel, 
hiszen nagyon fontos kérdésekben is döntést hozunk, mint például a hallgatóknak az ösztöndíjai, 
emellett pedig olyan ügyviteli feladatok, amelyek a hallgatókat érintik. Ami nagyon fontos dolog még, 
hogy tartjuk a kapcsolatot mind az egyetemi vezetéssel és mind a kari vezetéssel. 
 
Mi a feladatotok? 
A feladatunk az tulajdonképpen, hogy biztosítsuk az idejáró hallgatóknak, hogy se jogilag ne 
sérüljenek, se tanulmányaikban, illetve a Hallgatói Önkormányzatnak olyan feladata is van, hogy 
úgymond szórakoztassa a hallgatókat. Itt olyan rendezvényeket szervezünk (kulturális és kevésbé 
kulturális), amelyek hozzájárulnak, ahhoz, hogy itt színes hallgatói élet legyen. Ilyen rendezvény 
például a Miskolci Egyetemi Napok, vagy a Slam Poetry.  
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Milyen specifikus BTK HÖK rendezvények vannak? 
 
A Bölcsészettudományi Kar egy olyan megkülönböztetett helyzetben van jelenleg, hogy van egy klub 
helységünk, amely teljesen önálló, nem kapcsolódik semmihez és itt van az épületünkben. Itt Slam 
Poetry rendezvényeket lehet tartani, illetve a gólyatábor is itt zajlik, ahol rengeteg programmal 
próbáljuk megszórakoztatni az ide frissen bekerülő elsőéveseket. Emellett pedig szinte bármi, ami 
kipattan a fejünkből létrejöhet, például kvíz estektől, szakos hallgatói estektől kezdve a selmeci 
hagyományokon át rengeteg ilyen rendezvény 
van.  
 
 
A selmeci hagyományokhoz kapcsolódóan, a 
hagyományőrzés és a BTK HÖK között 
hogyan mutatkozik meg a kapcsolat? 
 
Alapvetően nagyon szoros a kapcsolat, hiszen a 
Hallgatói Önkormányzaton belül egy Valéta 
Bizottság is működik, aminek az a feladata, hogy 
a végzős hallgatóknak a végzését és végzéséhez 
kapcsolódó rendezvényeket koordinálja. Illetve, 
ami nagyon fontos, hogy az elsőéveseket 
bevezesse a selmeci diákhagyományokba, ezért 
egy okítást is szervez, ahol az elsőévesek 
elsajátítják azokat az alapokat, amikkel egy 
selmeci hagyományőrzőnek rendelkeznie kell. A 
Hallgatói Önkormányzat anyagilag is támogatja 
ezeket a kezdeményezéseket, így könnyítve azt, 
hogy ezeknek a rendezvényeknek a lehetőségek 
szerint ne nagy költsége legyen, és a hallgatóknak 
is olcsóbb legyen. 
 
 
 
 

 
 

Köszönjük szépen Tardi Rolandnak az interjút, reméljük ezen cikk által 
kicsit jobban beláthattatok az egyetemi életbe, valamint a Hallgatói 

Önkormányzat munkásságába. 
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MISKOLCI EGYETEM HAGYOMÁNYŐRZÉS 
 
SZERZŐ: BEDE BIANKA 

Biztosan sokan hallottatok már a selmecbányai 
diákhagyományokról valamint arról, hogy miről is szól ez 
tulajdonképpen. Akik viszont még nem ismerik, azoknak 
szeretném bemutatni saját tapasztalataim alapján, hogy miért 
is van ekkora jelentősége a hagyományőrzésnek az egyetemi 
hallgatók életében.  

Amikor bekerültem az egyetemre, őszintén szólva fogalmam 
sem volt arról, hogy mit takar a hagyományőrzés. Először a 
bALEK7/Gólyatábor során hallottam róla, ahol láttam, hogy 
egy-egy nótázás mennyire összehozza a hagyományőrzőket, 
azonban a gondolat, hogy elkezdjem a bALEKoktatást teljesen 
spontán jött. Az oktatások alatt –még pogányokként- 
megtanulhattunk számtalan Bursch nótát illetve betekintést 
nyerhettünk az Akadémia kialakulásának sajátos történetébe, 
amely hosszú időkre nyúlik vissza. Már pogányokként is 
eljárhattunk daltanításokra a Ligetbe, melyek mindig nagyon 
jó hangulatban teltek és nagyon sokat nótáztunk.  

  

bALEK-ként részt vehetsz szakestélyeken, kirándulásokon 
illetve különböző hagyományőrzéssel kapcsolatos 

programokon, később már lehetőséged van különböző társaságokhoz való csatlakozásra. A bALEKság egyik 
legszebb szimbóluma számomra a bALEK gyűrű, melyet egy szakestély keretein belül avatnak fel.  

Az oktatások során megannyi tapasztalattal gazdagodhattunk, de amit a leginkább megtanultunk, az a kitartás 
illetve –ahogyan mi nevezzük- a „kollegialitás” szelleme. Megtapasztaltuk, hogy milyen az igaz barátság, ami 
már szinte olyan mintha családtagok lennénk. Egy olyan közösség tagjai lehetünk ezáltal, ahol mindenki 
összetartó és elfogadó. A bALEKoktatás alatt sok mindenkit megismerhettem és mérhetetlen mennyiségű 
támogatást kaptam, amely megerősítette azon gondolatomat, ha kellőképpen elhatározzuk magunkat valami 
mellett, akkor bármit elérhetünk az életünkben. Kerüljön bármilyen akadály elénk, mondjon bárki bármit 
sosem szabad eltántorodnunk egy célunktól sem.  

Ahhoz, hogy mindezt elérjük egy nagyon hosszú és rögös út vezetett. Még sokat kell tanulnunk, hogy Firmák 
lehessünk, azonban ők ebben is, mint mindenben segítségünkre lesznek. Hiszen egy Firma-bALEK kapcsolat 
olyan, mint egy szülő-gyermek kapcsolat. Sorolhatnám még az indokokat, hogy miért is foglal el különleges 
helyet a hagyományőrzés a hallgatók szívében, azonban nem szeretném előre „lelőni a poént”. Gyere és válj 
Te is bALEKká, hiszen minden percét megéri. 
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ANGLISZTIKA ALAPSZAK 
 
SZERZŐ: MENYHÁRT ESZTER 

 
Foglalkoztat a nyelvtanulás? Szívesen foglalkoznál idegen kultúrák megismerésével? Esetleg az angol a 
kedvenc tantárgyad? Ha mindez jellemző rád, akkor anglisztika alapszakos képzésünk neked való! Miről 
is szól ez a szak? Mire számíthatsz, ha minket választasz?  
 
 
Az angol nyelvi készségeid elmélyítése mellett közelebbről 
megismerkedhetsz az angol nyelvű országok működésével, 
szokásaival, társadalmával. Igazán sokrétű tudásra tehetsz 
szert egyetemi éveid során, hiszen a nyelvészet mellett 
foglalkozhatsz 
irodalommal, történelemmel és politikai kultúrával 
egyaránt, ráadásul mindezt angol nyelven teheted.  
Jól hangzik, nem igaz? Az itt megszerzett tudást számtalan 
területen kamatoztathatod.  
 
 

 
 

 
 
Dolgozhatsz hazai és külföldi vállalatokkal, szervezetekkel, 
foglalkozhatsz idegenforgalommal, nyelvészettel, emellett a 
média, az oktatás és a közigazgatás világával is 
megismerkedhetsz.  
 
Az anglisztika alapszak 6 félévből áll, tehát a képzési idő 3 éves.  

 
 

 
 
 
 
 
Ennek elvégzését követően megkezdheted mesterfokú 
tanulmányaidat. Ilyen például a fordító és tolmács képzés, 
melynek során magas szintű ismereteket szerezhetsz a nyelvi 
közvetítés területén. Fontos hozzátenni, hogy elsősorban azoknak 
ajánlott a jelentkezés, akik már belépésnél magabiztos angol és B2-
es német/vagy más idegen nyelvű ismerettel rendelkeznek, emellett 
pedig a jó kommunikációs készségek is előnyt jelentenek a későbbiekben.  
 
 
Ha úgy érzed, szívesen foglalkoznál mindezzel, egyetemünk sok szeretettel és lehetőséggel vár a jövőben! 
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A Modern Filológiai Intézet levelező képzései 
 
SZERZŐ: PÁLINKÁS MERCÉDESZ 

Miért éri meg levelező tagozaton tanulni? 

Szeretnél diplomát szerezni, de mellette főállásban 
dolgozni? Túl messze van a választott egyetem és nem 
tudod megoldani a lakhatást? Esetleg a munkádhoz 
szükséges a továbbképzés? Úgy érzed, túl idős vagy 
már, hogy nappali tagozaton tanulj a frissen 
érettségizettekkel? Egy cipőben járunk. Semmi pánik, a 
levelező tagozatot pont neked találták ki! 

Ezért éri meg levelezősnek lenni: 

• A levelezős diploma egyenértékű a nappali tagozaton szerzettel. 
• Állami és önköltséges formában is elérhetőek a képzések. 
• Itt figyelembe veszik, hogy főállásban dolgozol, az oktatók rugalmasabban állnak hozzád. 
• Az órákat péntekenként vagy hétvégén tartják, sok időt és utazási költséget tudsz megspórolni. 
• Levelezőn is jár a diákigazolvány, szóval kedvezményesen utazhatsz az egyetemre. 
• Levelező tagozaton kisebb a tanulók létszáma így, ha lemaradsz vagy kérdésed van, biztos, hogy 

jut rád idő. 
• S habár elsősorban tanulni járunk az egyetemre, szoros barátságok alakulhatnak ki a 

csoporttársainkkal és egymást is tudjuk segíteni a tanulásban. 
• Nincs minden héten oktatás, így több szabadságod marad. 
• Egyes órákat online tartanak, előre leegyeztetett időpontokban, melyeken az otthonod kényelméből 

tudsz részt venni. 
• Nem kell jegyzetekkel és papírokkal szaladgálnod, hiszen a beadandókat online kell leadni. 

 

Harmadéves levelezős hallgatóként nem bántam meg, hogy ezt a képzési formát választottam. Egyszerre 
akartam főállású munkahelyet és egyetemre járni, mert már nem vágytam vissza az iskolapadba, így ez volt 
a legkézenfekvőbb megoldás. 

Össze kell hangolni a délutánokat és a hétvégéket az egyetemmel, mert tanulni itt is kell. Erre a legjobb 
módszer, ha Excel-táblázatba felviszed az adott félév teendőit, határidőit, pontos leírással, tantárgy- és 
oktató névvel, majd az átláthatóság érdekében különböző színekkel jelölöd a feladatokat és amikor 
elvégeztél egyet, szürke háttérrel jelölöd az adott rubrikát. Érdemes rászánnod egy fél órát és hidd el, 
nagyban megkönnyíti a dolgodat. Ha eddig gondolkodtál azon, hogy beiratkozz-e egyetemre vagy épp a 
nappali és a levelező között vacilláltál, akkor ez a cikk egy jel, hogy beadd a jelentkezést! Nem fogod 
megbánni! 
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SZERZŐ: MAGNUCZNÉ DR. GODÓ ÁGNES 
 

A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának részeként, az Angol Nyelv- és Irodalomtudományi 

Tanszék is 30. születésnapját ünnepli 2022-ben. Frissen végzett tanárként én is itt kezdtem pályafutásomat 

1992-ben, így büszkén tekintek vissza az útra, amelyet az elmúlt három évtizedben megtettünk. Ma is 

emlékszem, milyen csodálatos volt először megérkezni az ország egyik legszebb egyetemi kampuszára, 

amely ma is elbűvöl minden évszakban.  

A Tanszék születésénél olyan elismert professzorok bábáskodtak, mint Dr. Korponay Béla, a kognitív 

nyelvészet egyik itthoni meghonosítója, és Dr. Pálffy István, az angol irodalom nemzetközi szinten is 

elismert szakértője. Szakmai örökségük ma is meghatározza Tanszékünk munkáját. Jelenleg oktatóink 

42%-a rendelkezik doktori fokozattal, 33%-uk anyanyelvi lektor, amely országos szinten is egyedülálló, és 

nagy örömünkre ma már három olyan fiatal, doktori tanulmányokat végző kollégánk is van, akik korábban 

tanszékünkön diplomáztak. Kutatási területeink felölelik az anglisztika legfontosabb témaköreit, így 

minden hozzánk érkező hallgató megtalálhatja az érdeklődési körének megfelelő témát az interkulturális 

kommunikációtól a modern nonszensz versekig, a gamer-ek nyelvhasználatától a vámpírirodaloming, az 

amerikai indiánok történetétől a beszélő majmokig. 

 

Tanszékünk háromféle képzési programot kínál, nappali és levelező 

formában. Az anglisztika alapképzés az angol nyelv, irodalom és 

kultúra világa mellett a nemzetközi kommunikáció elméletébe 

és gyakorlatába vezet be. Jól megalapozott, biztos nyelvtudást 

ad és magas színvonalú szakmai képzettséget. A képzésben 

három szakmai sáv választható: nyelvészet, amerikanisztika, 

angol irodalom és kultúra. A sávok mellett elvégezhető a 

szintén kétéves interkulturális kommunikáció specializáció, vagy 

bármely más, a Bölcsészettudományi Kar által ajánlott 

minorprogram is.  

Angol Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék képzései 
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Az alapszakos diploma megszerzése után hallgatóink folytathatják tanulmányaikat osztatlan tanár szakon, 
fordító és tolmács MA-n, a Bölcsészettudományi Kar más angol nyelvű képzésein, illetve diszciplináris 
MA-képzéseken más intézményekben.  

Azoknak, akik nemcsak tanulni szeretik az angol nyelvet, hanem szívesen tanítanák is, az osztatlan 
tanárképzésben elérhető hat, angol nyelvtanár szakot is tartalmazó szakpár egyikét ajánljuk. A biztos 
nyelvtudáson és az anglisztika minden területére kiterjedő, magas színvonalú szakmai képzésen túl, 
korszerű módszertani ismereteket biztosítunk. 

A miskolci tanárképzés specifikus jegye, hogy a tehetséggondozás mellett felkészít a tanulási nehézséggel 
küzdő fiatalok oktatására is, és számos olyan pedagógiai módszerrel ismertet meg (pl. élménypedagógia, 
drámapedagógia, digitális oktatás), amely minden oktatási környezetben alkalmas a tanulók motiválására, 
bevonására. Az osztatlan tanárképzés biztos életpályát ígér, általános vagy középiskolai tanári végzettséget 
ad, de a tanári végzettségű diplomások a tapasztalatok szerint az élet számos területén megállják a helyüket 
a kultúra világában éppúgy, mint a gazdasági szférákban.  

 

Tanszékünk filozófiája az, hogy minden nálunk tanuló diák 
kapja meg az egyéni támogatást tehetsége 
kibontakoztatásához és céljai eléréséhez. Felzárkóztató 
programokkal, egyéni mentorálással támogatjuk azokat, 
akiknek nehézségei vannak, és egyéni tehetséggondozást, 
különböző oktatási és kutatási projektekben, 
konferenciaszervezésben való részvételi lehetőségeket 
ajánlunk mindazoknak, akik érdeklődnek a tanórákon kívüli 
szakmai tapasztalatszerzés iránt. Sok hallgatónk él a 
nemzetközi tanulás lehetőségével is és tölt el egy-egy félévet 
Nagy-Britanniában, Finnországban, Olaszországban, 
Lengyelországban, Svédországban vagy Portugáliában.  

 

Az egyetemi élet természetesen nem csupán tanulásból áll, 
így mi is szervezünk különböző szakmai eseményeket 
ugyanúgy, mint kötetlen tanár-diák esteket, és karácsonyi 
vagy Szent Patrik napi programokat. Talán ezek is 

hozzájárulnak a Tanszéket jellemző jó tanár -diák viszonyhoz és családias hangulathoz. Ahogy egyik 
tanítványunk egyszer megfogalmazta, ő azért szeretett ide járni, mert itt nem csupán egy ismeretlen arc 
volt a sok közül, hanem egy egyéniség, akit minden tanár névről ismert és közös erővel segített. 

 Aki szívesen betekintést nyerne Tanszékünk életébe, további információkat talál honlapunkon: angol.uni-
miskolc.hu. 
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Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék 
képzései 

SZERZŐ: BAZSÓNÉ DR. SŐRÉS MARIANNA 

 

A Miskolci Egyetem Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszékén a képzés két fő iránya a 6 féléves 

Germanisztika BA alapképzés és a 10 féléves kétszakos osztatlan tanárképzés. Ezen kívül a 

Bölcsészettudományi Kar egyéb szakos hallgatói számára 50 kredites minor szakos képzést is folytatunk. 

A Germanisztika BA alapképzés célja olyan szakemberek képzése, akik a germanisztika területén, valamint 

általános bölcsész- és társadalomtudományi témakörökben olyan elméleti és gyakorlati tájékozottsággal 

rendelkeznek, mely ismeretek révén képesek szakmájuk sokoldalú, gyakorlati és elméleti művelésére. 

Magas szinten ismerik a német nyelvet és felsőfokú szinten képesek a szaknak megfelelően német nyelvű 

hétköznapi, kulturális, gazdasági, társadalmi és tudományos szövegeket felelősen értelmezni, közvetíteni 

és alkotni írásban és szóban. A Germanisztika BA szakot végzettek elláthatnak középvezetői feladatokat 

hazai és nemzetközi szervezetekben, vállalatoknál, önkormányzatoknál, a kulturális menedzsment, 

valamint az újságírás és a PR területén is. A szak elvégzése után lehetőség nyílik a Modern Filológiai 

Intézetben a fordító és tolmács mesterképzés elvégzésére.  

 

A 2022/2023-as tanévtől kezdve a felsőoktatásról szóló törvény 

alapján megújul a tanárképzés rendszere. Ez azt jelenti, hogy már 

a kurzus első évében is találkoznak a hallgatók diákokkal és a 

szülőkkel, gyakorlott oktatók segítségével. Az utolsó két 

szemeszterben pedig egy összefüggő tanéves gyakorlaton kell 

majd részt venniük. A kétszakos tanárképzést a ME 

Bölcsészettudományi Kara 21 szakpárral indítja. Az osztatlan 

szakpáros képzésben csak 1 szakdolgozatot kell benyújtani és a 

záróvizsga részeként megvédeni 
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A német nyelvtanárképzésben összekapcsolódnak a pedagógiai ismeretek és képességek a magas szintű 

német nyelvtudással. Olyan szaktanárokat képzünk, akik a közoktatásban és a szakképzésben az oktatási, 

pedagógiai, kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok ellátására alkalmasak, jártasak a nyelvtudományi, 

irodalomtudományi, kulturális és nyelvpedagógiai ismeretekben. A gyakorlatorientált képzés hozzájárul 

ahhoz, hogy a végzett pedagógusok olyan szaktudományos és nyelvi ismeretekre tegyenek szert, melyek 

segítik őket a komplex tanári feladatok ellátásában. A diploma megszerzéséhez szükséges magas szintű 

nyelvi ismeret a nemzetközi cégeknél is keresett kompetencia és idegen nyelvi kommunikációs készségük 

ezen a területen is jól kamatoztatható. 

 

A Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék hallgatóinak a képzési idő alatt lehetősége van Erasmus 

vagy Ceepus-ösztöndíj keretében külföldi tanulmányokat végezni, ahol a külföldön szerzett tanulmányi 

krediteket az egyetem beszámítja az itthoni képzésbe.  

 

Tanszékünkön 2022 januárjától akkreditált ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom) Nyelvvizsgaközpont 

kezdi meg működését, ahol B2-es szintű nemzetközi német nyelvvizsga megszerzésére van lehetőség. 

 

Szeretettel várunk minden német nyelv iránt érdeklődő fiatalt. A képzésekkel kapcsolatos bővebb 

információkat megtalálják a honlapunkon: http://nemet.uni-miskolc.hu/. 

 

Kérdéseikkel keressék Bazsóné dr. Sőrés Marianna tanszékvezetőt a gersoresm@uni-miskolc.hu e-mail 

címen. 
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ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI ÉS 
FORDÍTÁSTUDOMÁNYI TANSZÉK 

 

 

 
MIÉRT ÉPPEN HOZZÁNK 

GYERE? 
HOGY MI A TEENDŐD? 

ÍME, NÉHÁNY MEGGYŐZŐ ÉRV: 
• kiválóan képzett oktatók, 
• anyanyelvi lektorok, 
• sokrétű, érdekes, innovatív 

tananyag, 
• fordítástámogató szoftverek, 

számítógépes terem, 
• tudományos diákköri tevékenység, 
• részvételi lehetőség 

pályázatokban, kutatásokban, 
konferenciákon, 

• demonstrátori tevékenység a 
tanszéken 

• külföldi ösztöndíj lehetőségek 
(részképzés/szakmai gyakorlat), 

1. Tanulj bármilyen alapszakon – 
rendelkezhetsz Anglisztika vagy 
Germanisztika BA végzettséggel, de 
más BA vagy BSc diplomával is. 

2. Jelentkezz a Fordító és tolmács 
mesterképzésre! (A képzési idő 2 
év.) Fontos, hogy rendelkezned kell 
angol és német nyelvvizsgával – az 
első idegen nyelvből (angol vagy 
német) C1. 

3. A másodikból (angol vagy német) 
B2 szintű, komplex típusúra lesz 
szükséged a felvételihez.  

4. A felvételi során csak az első idegen 
nyelven kell majd fordítanod. 

Miskolci Egyetem, BTK, 

MÉG NEM DÖNTÖTTÉL A TOVÁBBTANULÁSRÓL? 
 

SZERETNÉL SOKRÉTŰEN HASZNOSÍTHATÓ 
TUDÁST ÉS KÉPESÍTÉST SZEREZNI? 

 

VÁLASZD a FORDÍTÓ és TOLMÁCS MA-t! 
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• az órabeosztás lehetőséget nyújt 
arra, hogy a tanulmányokat össze 
lehessen egyeztetni az esetleges 
munkavégzéssel  

http://fordito.uni-miskolc.hu/ 

Modern Filológiai Intézet 
Alkalmazott Nyelvészeti és 

Fordítástudományi Tanszék 

 
 

SZERETNÉL 6 ÉV ALATT 3 DIPLOMÁT 
SZEREZNI? ITT A LEHETŐSÉG! 

 
1) Anglisztika / Germanisztika BA (3 év) 
2) Fordító és tolmács MA (2 év) 
3) Pedagógia képzés: angol/német nyelv és 

kultúra tanára MA (1 év) 

 
 
 

 

 

6 ÉV 3 DIPLOMA
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Végzős hallgató az Anglisztika alapszakról 
 
SZERZŐ: DORNFELD ZOLTÁN 
 
 
Középiskolás éveim alatt számomra egyértelművé vált az, hogy a Miskolci Egyetem anglisztika szakára 
jelentkezzek, ugyanis az angol nyelv mindig nagy szerepet töltött be az életemben. Elsős korom óta angol 
fakultációra jártam, ezen felül érdekesnek találtam a kultúrákat (főleg az Egyesült Államokét), és a 
kultúrák közötti különbségeket. Ebben a pillanatban már az államvizsga előtt állok, és azt tudom 
mondani, hogy a képzés felülmúlta az elvárásaimat. 
 
A szak elsőéves tárgyai lehetőséget biztosítanak a hallgatóknak arra, hogy az angol nyelvi tudásukat, 
szókincsüket fejlesszék egy magasabb szintre. Ezek után az alapvizsgával találkoznak, ahol hallgatásos, 
nyelvtani, és esszé írásos feladatok megoldásával bebizonyíthatják, hogy a nyelvi képességeik 
megfelelőek a képzés folytatásához. Ez lesz az egyik legnehezebb kihívás, amivel a tanulók találkozni 
fognak, de kezük ügyében lesz minden eszköz ahhoz, hogy gond nélkül átmenjenek. Aki átjutott a 
vizsgán, választ egy sávot (Angol irodalom és kultúra, Amerikanisztika és Nyelvészet), és egy 
specializációt (Jogi szakfordító, Interkulturális kommunikáció, angol kulturális és természeti örökség). 
Én az amerikanisztika sávot választottam, és az interkulturális kommunikáció specializációt a fentebb 
említett okok miatt, és mert úgy gondoltam, hogy ez a két szakirány egy jó kombináció. Ezek befejezésük 
után egy piacképes végzettségre számítok, amivel több területen is el lehet majd helyezkedni, például 
közigazgatásban, médiában, politikai és kulturális körökben. 
 
Meglepetésként ért, hogy mennyire részletesen, de ugyanakkor a lényegre összpontosítva tanítottak 
minket a kultúrákról, és a köztük lévő különbségekről. Az egyik kedvenc élményem az volt, amikor az 
amerikai nagyvárosokról tanultunk, és egy általunk választott metropoliszról kellett készítenünk egy 
weboldalt, ami az adott város szinte minden aspektusával foglalkozott (földrajz, nevezetes épületek, 
éjszakai élet stb.). Kellett filmet forgatnunk, amihez újonnan tanult filmkészítési ismereteinket 
használtuk fel, és még sok más interaktív feladatot kaptunk az órák keretein belül. 
 
A professzorok, oktatók, tanárok a lehető legmagasabb színvonalon adják át a tudást, segítőkészek, 
munkájukat lelkiismeretesen elvégzik és óriási szakmai tudással rendelkeznek. Az idő alatt, amíg itt 
tanultam, nagyrészt pozitív élményeim voltak velük. Volt olyanra is alkalom, hogy a munkakörükön 
kívül, szívességből is segítettek a tanulmányaimban. Az ügyintézők is megteszik a tőlük telhető 
legtöbbet, ezért általában gördülékenyen történnek a folyamatok, bármilyen egyetemi ügyet gond nélkül, 
gyorsan el lehet intézni. 
 
Csoportunkban, a tanulók között is alakultak ki kapcsolatok, barátságok, és próbáltuk motiválni egymást 
a tanulásban. Persze voltak olyanok is, akik nem voltak annyira lelkesek, mint lehettek volna, de ez 
szerintem máshol is így van. Akinek szimpatikus, csatlakozhat a Selmeci Hagyományőrzőkhöz is, ahol 
még jobban elmélyülhet az egyetem közösségében, és részese lehet a Miskolci Egyetem évszázadok alatt 
kialakult hagyományainak. 
 
Összességében, az egyetem töltött időm alatt kijelenthetem, hogy nagyrészt pozitív élményekben volt 
részem, örülök, hogy ide jelentkeztem. Olyan tudásra tettem itt szert, amivel könnyedén boldogulhatok 
a munkaerőpiacon, és életre szóló kapcsolatokat köthettem sokakkal. 
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„Hallgatók tollából” 
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 „ÖNKÉNYES IGAZSÁGOSZTÓK” 
 
SZERZŐ: RÁCZ ATTILA ÁDÁM 
 
Gotham városát teljesen elnyelte a korrupció és a bűnözés. Az 1960-70-es évektől kezdődően 
megindult a lejtmenet, ahonnan már nem volt visszaút, a városvezetés egészét átvette a maffia, 
valamint a nagyobb hírhedtségnek örvendő bűnözők, mint Two-Face, Pingvin, Scarecrow és sokan 
mások. 
 
Június 13-án feleségem születésnapját ünnepeltük a szűk család körében, éppen steaket sütöttünk a 
ház kertjében, mikor váratlanul megjelent rendőri kíséretben Jim Gordon rendőrfőkapitány, hogy 
fontos kéréseket intézzem felém.  
 

- Sajnálom, hogy egy fontos családi pillanatban zavarom meg Önöket, viszont ez nem várhatott 
tovább. 

- Nem probléma, gondolom nyomós indokkal jöttek házhoz. Menjünk, beszélgessünk odabent. 

Láttam Gordonon, hogy rendkívül frusztrált, utoljára akkor volt ilyen, mikor Bane lezárta a várost és 
fel akarta robbantani az Árnyak Ligája nevében. 

 
- Még nem volt alkalmam megköszönni, hogy segítettél Scarecrow elkapásában. Sokat jelent, 

hogy vannak, még olyan újságírók, akikre lehet számítani, viszont nem emiatt jöttem! Miután 
elkaptuk Scarecrow-ot, bevittük a helyi fogdába és elkezdtük a kihallgatását. Scarecrow az, 
aki segíthet elvezetni Jokerhez, mivel nem 1-2 buliban dolgoztak együtt. Batman értékes 
információkat húzott ki belőle, nagy esély van arra, hogy végre elkapjuk és megtisztítsuk 
Gothamet. Ismételten a te segítségedet kérem, elég tökös vagy ahhoz, hogy újból nagyot 
alkossunk, viszont tudod nagyon jól, hogy milyen Scarecrow, nem feltétlen bízhatunk benne, 
de ha nem vállalunk kockázatokat, akkor nem jutunk egyről a kettőre! 
 

- Mindig is felnéztem rád az elhivatottságod miatt, természetesen segítek, amiben tudok, főleg, 
ha egy jó storyt tudok kerekíteni belőle, a legutóbbi is nagy siker volt. 
 

- Tudtam, hogy számíthatok rád! Rá is térek a lényegre. A legutóbbi Scarecrow-Joker buliban 7 
civil eltűnt és kaptunk egy fülest, hogy Joker az arkhami elmegyógyintézetbe vitte őket. 
Scarecrow elmondta, hogy Joker szeretné megmutatni a média és az emberek felé, hogy ő csak 
„igazságot szolgáltat” és mindannyian egyenrangúak vagyunk. Rád gondoltunk, mint újságíró, 
neked kellene bemenned az elmegyógyintézetbe. A biztonságodról gondoskodunk, 
bedrótozunk és kamerát rakunk a szemüvegedbe, így fogjuk tudni, hogy hány emberrel kell 
számolnunk, illetve a legfontosabb, hogy Joker, mikor, hol tartózkodik. 

 
 

- Mégis, hogyan tudnék bejutni? Nem kispályásokról beszélünk, Gotham legveszélyesebb és 
legőrültebb bűnözője a téma. 

- Scarecrowwal együtt. Nincs ennél jobb megoldás jelen pillanatban. Holnap lesz a nagy nap, 
nem várakozhatunk tovább a civilek érdekében. Élvezzétek ki a mai délutánt és estét. 
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Miután elmentek Gordonék, visszatértem a családhoz. Nem örültek, hogy elfogadtam a felkérést, még 
a születésnapozást is lefújták, hisz nagyon jól tudják, hogy ki Joker. 
 
Gyomorideg, kézremegés, folyamatos görcsölés és lábrángás. Nem aludtam az éjszaka, végig azon 
gondolkoztam, hogy tényleg ennyire egyszerű lenne az egész? Eddig miért nem sikerült, ha most 
sikerülne? Kétségeim támadtak, de Gordon az egyetlen, akiben még feltétel nélkül bízhat az ember. 
Elmentem a megbeszélt helyre, a rendőrök felszereltek minden elektronikai eszközzel, amivel csak 
tudtak. Megbeszéltük, hogyha elkezdem faggatni Jokert, akkor a harmadik kérdésem után 
közbelépnek és elkapják a bohócot. Scarecrowwal el is indultunk az elmegyógyintézet felé. Az út 
egyre félelmetesebbé és nyomasztóbbá vált. Eleinte ketten voltunk, aztán ahogy közelebb kerültünk a 
célunk felé, összegyűltek a „zsoldosok” és az ő kíséretükben mentünk tovább. Alábbhagyott az 
önbizalmam, nem mertem felvenni senkivel sem a szemkontaktust. Izzott a levegő, érezni lehetett, 
hogy bármely pillanatban rosszul sülhet el a dolog. Mi van, ha ez csak egy csapda volt, és tudták előre, 
hogy Gordon engem fog felkérni erre a feladatra. Végül is, hozzájárultam egy pár rendőri akcióhoz, 
ez pedig köztudott más körökben is. Elvesztem a gondolatok rengetegében, de minden lényegtelenné 
vált, nincs visszaút, a cél felé kell tekintenem. Érkezésünk előtt Scarecrowra néztem, egy pillanatra 
megfagyott a levegő, ahogy rám nézett, elmosolyodott és őrült kacagásba kezdett mindenki, aki 
körülöttem volt. HA HA HA HAAA.  
 
Nagyjából 5 másodperc után átvette az uralmat a csend, még a valóság és az élet alaphangját sem 
lehetett hallani. 20-30 méterre lehettünk a kaputól, mikor lassan elkezdett kinyitódni és megindult a 
tömeg befelé. Bevezettek az elmegyógyintézetbe. Még lehetett látni Joker első szabadulásának 
nyomait a falakon, nem sok dolog van az életben, ami félelmetesebb érzést tud okozni egy emberben. 
Kapuról kapura, szintről szintre, folyosóról folyosóra jártunk és egyre többen csatlakoztak a zsoldos 
csapathoz, ekkor már nyilvánvalóvá vált számomra, hogy itt nagy probléma lesz az elkövetkezendő 
órákban, de nem tehettem mást, követtem Scarecrowot. Megérkeztünk a nagyterembe, ahol 
megpillantottam a civileket és nagyjából 20 másik zsoldost, akik őket őrizték. Odavittek a foglyul 
ejtettekhez és 10 perc eltelte után megjelent Joker is. 
 
Hatalmas tapsvihar kíséretében érkezett meg. Érződött, hogy mennyire tisztelik az emberei, bármit 
megtennének neki. Az ikonikussá vált szürke félcipőt, lila ibolyaszínű öltönyt, zöld mellényt és 
világos lila ingjét viselte. Nem volt élére vasalt, de Joker szokásait ismerve tudtam, hogy sosem volt 
célja a nagyzolás és egyebek. Míg az ember nem látja élőben, addig nem is realizálja azt, hogy 
mennyire nyomasztó a bohóc arcsmink, a szájánál okozott sebekkel együtt. 
 
Elindult felém. Láttam, hogy kezében egy kést szorongat. Mikor elém állt éreztem a szívverésemet a 
torkomban. 
 

- Tudod, mik ezek a vágások? Apám piás volt, nagyon gonoszan bánt anyámmal. Egyik este, 
veszekedés után végignéztem, ahogy apám megöli anyámat egy késsel, majd ezután rám nézett 
apám és azt kérdezte: Mért vagy ilyen komoly? 

 
 
      Ekkor minden hitemet elvesztettem, hogy élve hazakerülök a mai nap. 

 
 

- Nevess egy kicsit, nem akarlak megijeszteni! Nem bántok én senkit! Láthatod, hogy semmi 
bajuk a kis civiljeidnek, Gordon megnyugodhat. 
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Joker nagyon jól tudta, hogy hova kell néznie, ha a kamerába akarja mondani, tudhatott mindenről, 
viszont én továbbra is tartottam magam az eredeti tervhez, hisz semmi más lehetőségem nem volt. 
 

- Gratulálok a karrieredhez, nem véletlen, hogy pont te vagy ma itt, ezen a helyszínen. Szép kis 
utat jártál be, te vagy a legalkalmasabb, hogy bemutasd szerény személyem a nagyvilágnak.  

- Nem sok újságírónak adatik meg a lehetőség egy ilyen riport készítsen, viszont gondoskodom 
róla, hogy kasszasiker legyen. Sok teendőnk van még a mai nap, úgyhogy kezdjünk is bele. 

 
Elővettem a telefonom és megpróbáltam koncentrálni a fejemben összeállított kérdésekre, illetve, 
hogy minden jól süljön el az elkövetkezendő pár percben, de ez nem volt egyszerű. Kezem remegése 
nem csillapodott, de sikerült belekezdenem. 
 

- Mi vezetett odáig, hogy az legyél, aki jelenleg vagy? Ártatlan civileket rabolsz el, 
nyugtalanságot okozol egy egész városnak, mégis megpróbálod azt eladni, hogy nem vagy egy 
szörnyeteg. 
 

- Nem biztos, hogy én szemlélem a világot rossz oldalról. Gondolj csak bele, ezek az emberek, 
akik itt vannak, mindannyian okoztak álmatlan napokat más embereknek, csődbe vezettek 
másokat és kicsit sem érdekelte őket, hogy mihez fognak kezdeni a jövőben. Az ilyen eseteket 
eltussolja a média, ezekről nem olvasni a hírekben, korrupciót csak ott lehet létrehozni, ahol 
alkalmas a közeg. Nem mi vagyunk a bűnözés, nem mi tettük ezt Gothammel, mi csak 
megidéztük az igazi arcát. Meg kell mutatni az igazságot. 
 

- Tehát igazságosztónak gondolod magad? 
 

 
- Miért, Batman az lenne? Próbálja árnyalni, hogy mennyire mélyen van a város, ítélkezik 

felettünk, miközben eltekint a többi ember tettei mellett. Ott vajon miért nem lép közbe? 
 

- Nem lehet, hogy sokkal inkább Batmanre vagy dühös? 

   A kérdésem megfogalmazása közben folyamatosan azon agyaltam, hogy mikor jönnek Gordonék, 
hisz ideje lenne. 
 

- HA HA HAAA. Csak az zavar, hogy nem hagyja érvényesülni az igazságot. Igazságosztónak 
mondja magát, de nagyon messze áll a valóságtól. A vírus idején ráerőltették az emberekre az 
oltást, aminek az volt a lényege, hogy minél több pénzt szedjenek el az emberektől, az ilyen 
esetekben miért nem lépett fel a hős denevér?  

- A média elhitette mindenkivel, hogy az oltás megmenti az életet, de egy pillanatra sem 
kérdőjelezte meg, hogy, miért fizetős. Nem az emberek dolga lenne, hogy kifizessék. 

 
 Joker válasza közben levettem a szemüvegem és megtörölgettem, ezzel jelezve Gordon felé, hogy itt 
a pillanat, nem várhatunk tovább, addig is nem tehettem mást, folytattam tovább a dolgom. 
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- Én csak a valóságot mutatom, a cselekedeteim és az elveim nem lényegesek ebben az esetben. 
 

- Ha ennyire tisztában vagy azzal, hogy mi hogyan történt, mi miért volt, akkor miért nem 
használtad fel úgy, hogy jól hasson az emberekre? 
 

- Rossz oldalát szemléled a mindennapoknak. Az összes rendőr korrupt, bármennyiért 
megvehetőek. Nem véletlenül nincs itt a várva várt Gordonod és a csapata. Igen pontosan 
tudom, hogy miért törölgetted meg a szemüveged. Ne várd a jelenlétük, mert nem jutnak el 
idáig.  

       Ekkor Joker felállt, az ég felé mutatott, majd visszaszámolt 3-tól és mire kimondta az egyet, 
megjelent Batman. 
 

- Voilá, ez a lényege az egész estének! 

      Fejetlenségbe torkollott a helyszín, a zsoldos csapat maszkban várta Batmant, majd Joker és 
Scarecrow is felvett egyet-egyet. Nem maradhattam tovább, az életem volt a tét. Tudtam, hogy 
segítenem kell Batmennek, a civilek kiszabadításában, hisz ő a zsoldosokkal volt elfoglalva. 
Összeszedtem minden erőmet, és egy üvegszilánkkal nekikezdtem szétvágni a kötéseket, majd 
kiszabadítottam a rabul ejtett társaimat. A kapu elhagyása után visszanéztem, hogy tudjam, mik az 
utolsó momentumok, viszont nem örülhettem annak, amit láttam. Scarecrow Batman ellen használta 
mérgező gázát és végignéztem, ahogy megőrül a város utolsó bástyája. 
 
A mozdulatokból lehetett látni, hogy az egész így volt eltervezve, mi pedig belesétáltunk a csapdába. 
Abba a csapdába, ami Batman ellen lett eltervezve, és én voltam a kulcs hozzá. Nem lehet igaza, 
amiről Joker beszélt, az embereknek fel kell lépnie a bűnözés ellen és hátra kell hagyniuk az önös 
érdekeket. Nincs más választás, ha jobb életet akarunk élni. Ne legyen hiába egy hős elvesztése. 
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MÖGÖTTED 
 
SZERZŐ: PÁLINKÁS MERCÉDESZ 

A történet egy harmincas éveiben járó férfiről szól, akivel egyik pillanatról a másikra furcsa dolgok kezdenek 
el történni. Greg számára a mai nap is, egy átlagos tavaszi napnak ígérkezik, de estére teljesen elvész ez az 
illúziója. A heti bevásárlása során először csak a szeme sarkából lát furcsa árnyakat elsuhanni, s mire a 
gyógyszertárba ér tisztán kivehető, ocsmány, visszataszító, rémálomba illő lényeket lát az emberek mögött. 
Egy kivétellel… Elizabeth lénye valahogy más, tiszta, ragyogó, árad belőle a jóság. „Segíts!”- hangzik ez az 
isteni teremtmény szájából. Épp elég borzalmas volt Greg délelőttje, még azt sem dolgozta fel. Úgy döntött 
figyelmen kívül hagyja ezt az egészet és haza megy pihenni. Mire sikerül megnyugtatnia magát, egy váratlan 
vendég toppan be hozzá, s mélyen legbelül érzi, hogy az élete már sosem lesz olyan, mint korábban.  

 
- Elizabeth! Magyarázatot követelek! Mégis mik ezek a lények? Miért látom őket? 

 - 
Mindenre választ kapsz, ha 
eljön az ideje. De most 
iparkodj, el kell tűnnünk 
innen! 

 

Kaland. Menekülés. 
Misztikum. Titkok. Jók és 
rosszak. Odaát. Isten. Ördög. 
Démonok. Angyalok. 
Érzelmek. Múlt. Kételyek. 

 

A történet egy esti rémmesének indult, de szöget ütött a fejemben a gondolat, hogy papírra… akarom mondani 
Wordbe vessem. Szépen gyarapodnak a sorok és kerekedik a főszereplők története, izgatottan várom, hogy mi 
lesz a következő lépésük és kiderül-e valójában miért menekülnek. Ahogy mondani szokás, nem én 
választottam a történetet, hanem a történet választott engem. Sosem tudom előre, hogy mi fog történni, éppen 
csak az aktuális jelenetet pörgetem a fejemben, amíg ki nem írom magamból. Reményeim szerint kiadásra 
kerül majd és sokak számára okozok majd izgalmas órákat, megható pillanatokat és „letehetetlen könyv’ 
élményt. 
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ÚJDONSÁG AZ EGYETEMEN 
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Interjú dr. Juhász Orchideával a 
Közösségi Szolgálati Irodáról  

Egyetemünkön, a Miskolci Egyetemen rengeteg lehetőség tárulkozik elénk. Ezen lehetőségeket többek között 
a KÖSZI (Közösségi Szolgálati Iroda) és a Tanítsunk Magyarországért! program nyújtja, amiről 
részletesebben dr. Juhász Orchidea, becenevén Virág mesélt nekünk. 
 
Szia Virág! Aki nem ismerne, bemutatkoznál, kérlek? 
Sziasztok! Juhász Orchidea vagyok. De legtöbben Virágnak szólítanak, 21 éve tanítok a Miskolci Egyetemen 
a Tanárképző Intézetben. Módszertani tantárgyakat szeretek leginkább tanítani, mint például: kooperatív 
technikák, drámapedagógia, projektoktatás, szociálpedagógia. Jelenleg adjunktusként tanítok a Tanárképző 
Intézetben, illetve a KÖSZI irodáját vezetem. Valamint a Tanárképző Intézeten belül van egy olyan kurzusom, 
a Közösségi Pedagógiai Gyakorlat, amely tartalmilag több szálon kapcsolódik a KÖSZI-ben végzett 
munkámhoz. 
 
Mit foglal magába a Közösségi Pedagógiai Gyakorlat? 
A tanárképzésben a 3 gyakorlatnak az egyike. Itt szociálisan hátrányos gyermekek körébe mennek ki a 
hallgatóim és végeznek valamilyen pedagógiai segítő tevékenységet. Ehhez felállítottunk egy fogadó 
együttműködési hálózatot, amelyben olyan intézmények vannak, mint például: a Martin Luther King 
Kollégium, az Indahouse Hungary Program, a Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola vagy zenészek számára 
a Szimfónia Program. 
 
Hogy jött a KÖSZI létrehozásának ötlete? 
Ez egy nagyon régi álmom volt. Annak idején a doktori disszertációmat ebben a témában írtam, tehát, hogy a 
közösségi szolgálati tevékenységek hogyan jelennek meg a középiskolákban, vagy éppen a felsőoktatásban. 
Középiskolákban ez az 50 órás iskolai közösségi szolgálatban merül ki, az egyetemen viszont erre nem nagyon 
van gyakorlat. Ennek az ötletéből adódott, hogy a Miskolci Egyetemen egy ilyet létre kellene hozni. 
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Mi a KÖSZI célja? 
Fő célja az, hogy az 
egyetemistáknak és az egyetem 
oktatóinak, dolgozóinak önkéntes 
tevékenységeket szervezünk. 
Különböző szolgáltatásokat 
nyújtunk, amelyekhez szintén 
igyekszünk önkénteseket bevonni. 
Ezek teljesen ingyenes közösségi 
szolgáltatások, melyekkel a 
közösség építése a cél. Ezzel egy 
olyan bázis alakulna ki, amelyben 
számíthatunk olyan önkéntesekre, 
akik együtt működnének velünk az 
egyetem különböző területein. 
 
Milyen programokat nyújt a KÖSZI? 
Szeptemberben elindult a Társasjáték Klub, de szeretnénk indítani egy Kézműves Műhelyt és egy Multilingual 
Work Cafét is. 
 
Mit takar a Multilingual Work Café, mit nyújtana? 
Ez egy olyan munkamódszer, ahol különböző témákat dolgoznak fel a résztvevők könnyed, kávéházi 
workshopok keretében. Szeretnénk összehozni a magyar és a külföldi egyetemistákat különböző témák 
kapcsán. Angol lenne a közös nyelv, minden asztal kapna egy témát és lenne egy asztal gazda. Például egy 
ilyen alkalmon egy-egy asztal feldolgozhatná különböző nációk (spanyol, angol, német, francia stb.) izgalmas 
szokásait, hagyományait. 
 
Milyen tevékenységeket folytattok jelenleg? 
Jelenleg rendszeres Társasjáték Klubot szervezzük önkéntes középiskolások és egyetemisták bevonásával. 
Továbbá miskolci és Miskolc környéki középiskolákkal együttműködést alakítunk ki abból a célból, hogy a 
középiskolások egyetemünkön végezhessék az érettségihez szükséges 50 órás közösségi szolgálatunkat. 
Jelenleg erre a két tevékenységre fókuszálunk, de folyamatosan bővítjük tevékenységeinket és 
szolgáltatásainkat. 
 
A Tanítsunk Magyarországért! programnál felkészítő tanárként veszel részt, részleteznéd ezt egy pár 
szóval? 
Igen, ennek az egyik szervezője, elindítója voltam, most pedig a leendő mentorok felkészítésében veszek részt, 
illetve célirányosan szervezünk nekik szolgáltatásokat itt a KÖSZI-ben. Lényegében Miskolc-közeli 
kistelepülések iskoláiban többnyire hátrányos helyzetű gyerekeket mentorálnak az ösztöndíjas egyetemisták. 
Bármelyik karról bekapcsolódhatnak a hallgatók. Minden félévben szeretettel várjuk az új mentorokat. 
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A TM hogyan kapcsolódik a KÖSZI-hez? 
 
Ez annyiban kötődik a KÖSZI-hez, hogy a mentoroknak és a mentorálásra felkészülő hallgatóknak 
célirányosan szervezünk programokat. Például olyan társasjátékokat és közösségi játékokat tanítunk és 
játszunk, amelyeket majd fel tudnak használni a mentorálás folyamán. Emellett terepet biztosítunk, mint külső 
helyszín, hogy a mentorok elhozhassák hozzánk mentoráltjainkat. Például legutóbb a sajóbábonyi gyerekek 
voltak nálunk egyetemista mentoraikkal. 

 
Köszönjük a válaszokat! Reméljük, ezzel a cikkel kicsit jobban megismerik az 

egyetem által nyújtott lehetőségeket mind a hallgatók, mind az oktatók és 
dolgozók! 
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Sportrovat 
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Mi is az a Street Workout? 
 

SZERZŐ: GYURÁN ÁDÁM GYULA 
 

A Street Workout kifejezés alatt a szabadtéri/kültéri fitneszparkokat értjük, ahol szabad testsúlyos 

erősítő gyakorlatokat végezhetünk. Ezen edzésmódszer az Egyesült Államokból indulva hódította meg a 

világot. A Street Workout műfaj lényegében a calisthenics alapjait használja. E edzésforma során általában 

csak a saját testsúlyunkat használva hajtjuk végre a különféle gyakorlatokat. Ez a sport olyan gyakorlatokra 

épül, mint a fekvőtámasz, a húzódzkodás és a tolódzkodás, továbbá ezeket még megspékelve különféle 

akrobatikus és freestyle elemekkel. E sport egyértelműen az egészség és a mozgás kedvelők közösségében 

népszerű. Mindezek mellett a sportból világbajnokságot is rendeznek, valamint világkupa sorozatokra is sor 

kerül minden évben több helyszín rendezésével. Ebből fakadóan nem meglepő, hogy az egész világon elismert 

versenysporttá, sőt „életmóddá” nőtte ki magát. 

  

Ez az edzéstípus "a calistheics-en alapul". A calisthenics röviden a saját testsúllyal végzett edzést 

jelenti, ami a létező legősibb edzésforma. Ennek oka rendkívül egyszerű, hiszen minden izomcsoportot súlyok 

nélkül mozgathat. Szerencsére az emberek egyre inkább ráébrednek, hogy a legszebb az, ha a saját 

testsúlyunkat tudjuk mozgatni. Ezek olyan gyakorlatokból állnak, mint a fekvőtámasz, húzódzkodás, 

guggolás… amelyekkel mindenki találkozott már élete során. A testmozgás ma is az életünk része, még az 

iskolai testnevelés órákon is, és szinte minden sportágban kiegészítésként használják a sportolók saját súlyzós 

edzései során.  

 

Valójában miben is különbözik más sportoktól, mik az előnyei? 
 

Az edzés során a természet adta mozdulatokkal dolgozhatsz. Nemcsak a szabadban lenni és sportolni 

előnyös most a Covid-19 idején, hanem sokkal kényelmesebb is, mint egy szűk, izzadt emberektől zsúfolt 

edzőteremben mozogni. Főleg az irodában, zárt épületben dolgozók számára üdítő, ha munka előtt vagy után 

lehetőség nyílik a szabadban tartózkodni, vagy esetleg a kültéren sportolni. Kiemelt jelentőségű még, hogy 

nem vagyunk beszorítva kötött mozgások közé, amelyeket gépek határoznak meg. Az efféle edzéstípus felér 

egy fő edzéssel is, valamint akár kiegészítésként is alkalmas más sportokkal karöltve.  

 

Fontos szempont, hogy minimális eszköz szükséges hozzá. Akár eszközök nélkül is el lehet végezni a 

gyakorlatokat. Ehhez rendelkezésre állnak a húzódzkodó, tolódzkodó és egyéb rúd állványzatok, amelyeken 

az elvégezhető gyakorlatok száma is rendkívül sokrétű.  
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Az egyik leginkább meghatározó tényező e sport kapcsán, hogy ez egy teljesen ingyenesen elérhető 

edzésmódszer. S ha ez még nem is lenne elég motiváció ahhoz, hogy belevágj ezen kalandba, akkor csak 

megszeretném említeni, hogy a street workout-tal olyan előnyökre tehetsz szert, amelyekkel semmilyen más 

edzésmódszer nem versenyezhet. Ugyanis a megfelelő gyakorlatok alkalmazásával (amelyek tényleg nemtől, 

életkortól, testsúlytól függetlenül elkezdhetőek) egy magasabb erőszínt, állóképesség, hajlékonyság, minőségi 

izomzat érhető el, minimális testzsírszázalék mellett.  

 

Leggyakoribb Street Workout hibák 
Eddig e sport szépségeiről, s előnyeiről beszéltünk, viszont fontosnak tartom, hogy megemlítsek 

néhány olyan „hibát”, amit sokan elkövetnek, amikor belevágnak ezen edzésformába. Az első, és egyben a 

legfontosabb, amikor valaki saját testsúlyos edzésprogramba vált, akkor ne legyen túl büszke ahhoz, hogy újra 

az alapokról kezdje el felépíteni magát, ugyanis ezáltal elkerülhetőek a sérülések. Fontos, hogy fokozatosan 

építsd fel magadat. A második hiba nyilván sok mindenkinek természetesnek számít, viszont tényleg fontos, 

mint minden sport esetében, úgy a street wokout edzésnél sem szabad bemelegítés nélkül neki ugrani a 

gyakorlatoknak. 

Remélem hasznos tippeket adtam számotokra, amelyek által könnyebben elkezdhetitek ezen 

csodálatos sportot. Nem is kell sokat mennetek ahhoz, hogy élvezzétek e sport adta lehetőségeket, ugyanis 

street workout park a campus területén is található, s időjárástól függetlenül várja a mozgásra vágyókat. "#$%  
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Ha bármi észrevételed, kérdésed van az MFI- 

újsággal kapcsolatban, vagy témajavaslatod van 
keresd bátran 

 
 

Sári Patrikot 
 
 

a saripatrik98@gmail.com e-mail címen vagy a 
ME BTK HÖK weboldalon látható 

elérhetőségeken! 
 
 
 

Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikeres 
vizsgákban gazdag boldog új évet kíván 

 
 

az MFI-újság szerkesztősége 
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