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2021 februárjában hatályba
lé pett az Innovációs és
Technológiai Minisztérium
által benyújtott törvényjavaslat, mely az uniós szigor ítá s o k k a l ö s sz h angban
szigorúbb kereteket szab a
drónhasználatra.

Cikkünk a 21. oldalon
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Több száz kiállító és több ezer lehetőség • 2 napon, 2 emeleten, 2000 nm-en, több száz kiállítóval és több
ezer lehetőséggel vár a 51. Műegyetemi Állásbörze. Ne hagyd ki – gyere el és keress jól március 22-23. között!

Úszó-vb-t rendez
hazánk 2022-ben
El ma rad a z idei úszó -vb
Fu k uoába n, a z esemény t
a jövő évre halasztot ták,
Magyarország mégis
megegyezett a FINA elnökével,
hogy rendkívüli úszó-világbajnokságot rendezzen hazánk.

A sportolóknak így nem vész
kárba az eddig befektetett
munkája, a magyar rendezés
szigorú költségvetéssel kívánja
kivitelezni az eseményt.

Szenvedélyesen
szeretni értéket alkotni
A Műegyetemi Állásbörze
előt t i hetekben, és a
rendezvény alatt is megtalálhatod majd a Hallgatói
Szolgáltatási Igazgatóság
(HSZI) élő és online eseményeit, melyek segítenek az
álláskeresésben, felkészítenek
a karrierdöntések nehézségeire. A rendezvényről, a
HSZI feladatairól és a pályakezdés rögös útjairól beszélgettünk András Bálinttal, a
HSZI Hallgatói Tanácsadási
Osztály vezetőjével.

Cikkünk a 12. oldalon

Amigos a gyerekekért
Az Amigos a gyerekekért
jótékonyság i szer vezet
eg y eg yetemistákból álló
szer vezet, akik beteg
gyermekek minden napjait
teszik szebbé és értékesebbé
a nyelvtanuláson keresztül,

a k á r kórh á za kba látogatással vagy online órákkal.
Az egyik Amigóval, Tóth
Réka Borbálával, másodéves
biomérnök hallgatóval beszélgettem a szervezetről.
Cikkünk a 2-3. oldalon
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Cikkünk a 2-3. oldalon
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Interjú András Bálinttal az Állásbörze Felkészítő programjairól

Szenvedélyesen szeretni értéket alkotni
A Műegyetemi
Állásbörze előtti
hetekben, és a
rendezvény alatt
is megtalálhatod
majd a Hallgatói
Szolgáltatási
Igazgatóság
(HSZI) élő és
online eseményeit, melyek
segítenek az
álláskeresésben,
felkészítenek a
karrierdöntések
nehézségeire. A
rendezvényről,
a HSZI feladatairól és a pályakezdés rögös
útjairól beszélgettünk András
Bálinttal, a
HSZI Hallgatói
Tanácsadási
Osztály
vezetőjével.
M ÉS Z Á R O S G A B R I EL L A
Milyen eseményeket emelnél
ki a Felkészítő programokból?
Elsősorban lesz három
k ü l ö n b ö z ő, k é t- k é t ó r á s
workshop: Kapunyitási krízis,
Stresszkezelés karrierépítőknek, és
Helyzetfüggő vezetés témákban.
E z e k nyolc főr e va n n a k
optimalizálva. A covid alatt
ez téli álmot aludt, mert nem
tudtunk embereket behívni
csoportos foglalkozásra. Még
tart a járványhelyzet, ezért a
megtervezett szolgáltatások
mindkét verzióban, online és
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offline is elérhetőek lesznek.
E m e l l e t t M i l e Ta s e v s k i
fog tartani eg y angol
nyelvű előadást arról, hogy
miként zajlanak a globális
tech-cégek interjúi. Mivel a
BME nemzetközi egyetem,
íg y a külföldi hallgatókra
is szeret t ü n k vol na ezzel
gondol n i, de a mag ya r
anyanyelvűeknek ugyanúgy
hasznos lehet a program, hiszen
többen fontolgatják a külföldi
é le t e t, a mu lt i n ac io n á l i s
cégeknél való elhelyezkedést.
A Pedagógiai alapisme retek
kurzust is szeretném megemlíteni, mely az állandó portfól ió n k r é sz e. E lő bb -utó bb
mindenki kerül majd olyan
helyzetbe, hog y va la k it
tanítania kell. Korrepetítorként,
oktatóként, illetve, ha nem
a k adé m i a i pá lyá n t er ve z
oktat ni, ak kor senior lesz
valahol, rá bízzák a juniorokat.
A képzés megmutatja a tanítás
szakmai hátterét, mire kell
odafigyelni, hogyan szerveződik a tudás, hogyan érdemes
az információt adagolni. Az
összes állandó tréningre a
honlapunkon keresztül lehet
jelent kezn i. Beengedjük a
hallgatót a Teams-felületre, és
a saját tempójában átnézheti a
tárgykört.
Az Egyéni karrierkonzultáció
nevű tanácsadás az Állásbörze
előt t on li ne lesz elérhető,
alatta pedig a helyszínen,
a K épületben zajlik majd,
külön teremben. Ez egy 50-60
perces beszélgetés egyszeri
alkalommal. Persze nem itt
születnek meg a „nagy megoldások”, ám ha valaki már sokat
elmélkedett a döntéshelyzetéről, akkor sokat tud előre
lendíteni ez a lehetőség.
Melyik működik jobban, az
online vagy az offline forma?
Mind a kettő működőképes, de
szerintem én már mindig is az
offline-t fogom mondani. Ennek
ellenére a karantén megtanított
minket az eredményes online
helytállásra. Bár ez a kliensnek
is nehezebb, h iszen a z ő
oldalán is meg kell valósítani a
megfelelő környezetet. Fontos,
hogy ne zavarják, lehessen
hallani, látni, de nem lehetetlen
a kihívás.
Mi alapján állítjátok össze a
Felkészítő programokat?
A hallgatói igényekre igyekszünk reflektálni. Egyrészt
visszajelzés érkezik felénk az
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egyéni tanácsadások folyamán:
mi okoz nehézséget, miben
sz er et né nek fe jlőd n i, hol
vannak bizonytalanságok.
Másrészről a z Ál lásbörze
remek lehetőség számunkra,
k i nt á l lu n k m i is saját
pulttal, mint a többi kiállító.
Kapcsolatot teremtünk jelenlegi
é s volt e g ye t e m i s t á k k a l.
Sokszor a tapasztalt öregdiákok
sóhajtozva jönnek vissza, mert
már t udják, mit ten nének
másképpen, mit kellett volna
megtanulniuk még a tanulmányi évek alatt.
Fig yeljü k, mely i k képz é s
kedvelt, illetve a munkaerőpiaci
té nyezőke t i s szá m ít á sba
vessz ü k. Példáu l, ha eg y
C V-t ípu s keres et té vá l i k,
akkor azt beemeljük az ehhez
kapcsolódó tárgykörbe. Egy
idő b e n a k r e at ív ö n é le trajzok óriási népszerűségnek
örvendtek, de nem mindenhol.
Aktuális az online interjúzás,
a home office, mely szintén
bekerült a portfóliónkba.
Mi az, amit “meg kellett volna
tanulni még az egyetemi évek
alatt” a visszatérők bölcsessége
szerint?
Általában a soft skilleket. Az
időmanagement egy kifejezetten tipikus hiányosság. Ezek
a készségek a munkaerőpiaci
beválást ugyanúgy segítik,
mint a szakmai kompetenciák.
Utóbbira szokták a hangsúlyt
fektetni, de valójában ugyanolyan szükséges az is, hogy

képesek legyünk csapatban
dolgozni, beosztani az időt,
a kon f l i kt u sok at kezel n i,
kifejezni az érdekeinket, a
mindennapi stresszt kezelni.
Ezek a készségek a vízválasztók
a sikeresség és a kihívásokkal
való viaskodás között.
A programsorozaton a
workshopok mennyiben másak, mintha csak besétálna ide
valaki a HSZI-be?
Fókuszáltabbak tematikában.
A H SZ I - b e n a s t a n d a r d
szolgáltatások esetén nagyobb
mértékben koncentrálunk a
tanulmányokkal együttjáró
nehézségek re: csa ládról
való leválás, konf likt usok
okt atók k a l, pá rk apc s olat i
problémák, és ezek mellett
a karrier. A Börze előtt és
alatt kifejezetten az életpályával kapcsolatos témákkal
fogla l kozu n k. Mi nden k i
számára felhasználható segítséget próbálu n k ny újta n i.
Azoknak is, akik már végeztek,
e n n é l f o g va k l a s s z i k u s a n
nincsenek is benne a portfóliónkban, mégis a szolgáltatásaink nekik is szólnak.
Van egy új kiadványunk is
a Vigyázz, kész, munkakezdés
c í mű fogla l kozt ató f ü zet,
amit azoknak készítettünk,
akik az első munkahelyükön
pr ó bá l n a k b e i l l e s z k e d n i.
E bb e n a z éle t sz a k a szba n
szintén nem csak a szakmai
tudás az egyedül meghatározó.
Kulcsfontosságú a szervezeti

k u lt ú ra fel ismerése, saját
helyünk megtalálása benne,
összehangolódás a csapattal,
a vezetővel, reális elvárások
támasztása, stresszkezelés, a
próbaidő alatti továbblépés
is. Illetve praktikus tisztában
lenni a jogainkkal, a szerződéstípusokkal. A füzetet le
lehet tölteni, de az Állásbörzén
k i nyomtatot t for mába n is
meg ta lá l ható lesz majd a
pultunknál.
A bérigény egy kulcskérdés
az interjún. Mi alapján tudjuk
felállítani magunk számára azt,
hogy mennyit érünk a piacon?
Tá j é k o z ó d n i é r d e m e s .
Készülőben van egy állásinter júhoz kötődő kurzus,
a m iben ben ne lesz, hog y
miről elengedhetetlen tájékozódni. Célszerű ismerni a
megpályázott pozíciót, hogy
mekkora versenyben veszünk
majd részt. Érdemes utánanézni, más helyen mekkora a
tipikus fizetés. A networking
elég lényeges dolog. Javasolt
olyan barátoktól tippeket kérni,
akik hasonló pozíciót töltenek
be. Kitűnő forrást kínál még
a Diplomás Pá lya követési
Rendszer. Az Oktatási Hivatal
honlapján, diplomantul.hu-n a
munka világában való elhelyezkedéssel kapcsolatos adatokról
lehet olvasni. Például, hogy
mennyi a kezdő bér, illetve
körülbelül milyen béremeléseket kaptak, akik korábban
elhelyezkedtek a szakmában.
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A pandémia miatt nagy
a valószínűsége, hogy
az ember belebotlik egy
videóinterjúztatásba. Ilyen
esetben mire kell figyelni?
Számos információnak más lesz
a hangsúlya ilyen helyzetben.
Például, a kézfogásunkat nem
lesznek képesek megítélni – sok
szcénikus, csak személyes találkozáskor átadható információ
nem jelenik meg. Ettől függetlenül praktikus úgy készülni,
mintha egy élő beszélgetésen
vennénk részt. Öltözzünk fel
alkalomhoz illően, gondoljuk
át a szituációt, teremtsük meg
mi is az interjúhoz megfelelő
feltételeket. Az online konzultációkon tapasztaltuk, hogy ez
utóbbi a kihívás lehet: sokszor
nem halljuk, látjuk a hallgatókat jól, zaj van a háttérben.
Ezek befolyásolják a találkozás
hangulatát.
Hoz z átéve, hog y a z el ső
a l ka lom a HR-sel i n kább
tartalmi jellegű kérdéseket
érint. Vannak olyan információk, amelyek metakommu n i kat ív úton át jön nek,
és inkább a jó benyomásról
szólnak, de ezek inkább az
utolsó körben számítanak.
Először az a releváns, hogy
érthetően beszéljünk, ismerjük
a szakmát, megoldjuk a feladatokat. Ebben nincs különbség
online és offline interjún.
Mit tegyünk akkor, ha felmerül olyan, amire nem szeretnénk teljesen őszintén válaszolni?
Vannak beugratós kérdések,
amelyeket nem illik megkérdezni, és mégis megteszik. Két
dolgot jelenthet ez: az interjúztató nincs tisztában azzal,
hogy ezt nem szokás, vagy meg
akarja tudni, vajon ismered-e a
jogaidat. Ilyenkor az a trükk,
hogy valamilyen előre begyakorolt udvarias, de kitérő
feleletet adunk.
K í nos, de nem beug ratós
kérdésre tipikus eset: vársz-e
máshon nan ajánlatot? Azt
javaslom, legyünk őszinték,
mert már kezdetben kialakul
a kapcsolat munkáltató és a
munkavállaló között. A cég is
interjún van, ezt a HR-s is tudja,
főleg, ha komoly pozícióról
van szó. Ő is küzdhet értünk.
Mindenki próbál a saját cégéhez
csábítani. Nem árt, ha tisztában
van azzal, hogy ő is versenyhelyzetben van. Tisztázni kell,

2022. március 7.

hogy voltunk máshol is, azaz
meg nyerőbb ajánlatot kell
tenniük, ha valóban minket
szeretnének. Ezzel nem ásunk
magunknak csapdát.
És ha olyan tulajdonságra kérdeznek rá, ami jellemzően elvárt, de ránk nem igaz? Például, hogy milyen csapatjátékos
vagy?
Ilyen kor például a következőt lehet monda n i: „a z
említet t képességben még
nem vag yok az út végén,
vannak még kihívásaim, de
nekem személyes cél k it űzésem, hogy ebben fejlődjek.
A megpályázott pozícióban
az is számít a fizetésen, és a
feladatomon kívül, hogy én
együtt dolgozhassak másokkal.
Nagyon hálás leszek azért, ha
kapok majd visszajelzéseket
a főnökömtől, hogy én ebben
egyébként hogyan teljesítek.”
Ez egy csillagos ötös megoldás,
mert őszinte a gyengeségekkel
kapcsolatban, de benne van a
fejlődés iránti elkötelezettség.
Pá lya kezdők nél ez utóbbi
nagyon fontos.
Ahhoz, hogy az ember el tudja
dönteni, hogy az adott cégnél
szívesen dolgozna-e, fontos,
hogy rálátása legyen az adott
helyen jellemző munkakörnyezetre. Mi alapján lehet egy
cégről levonni következtetéseket?
Lehet érdeklődni az interjún
is, de ami igazán kardinális,
az az önismeret. Tapasztaljuk
meg a körülményeket, amikor
hatékonyak vagyunk, a saját
work-life balance oldalunkat,
lehet-e otthonról dolgozni,
m i lye n t íp u s ú c s apat ba n
mű ködü n k meg felelő e n,
önálló feladatokban mennyire
vagyunk jók, milyen visszajelzésre van szükségünk, milyen
értékeket preferálunk. Például
családbarát-e a környezet?
Ez egy egyre keresettebb és
fontos érték, mely némi rugalmasságot követel a helytől.
Értékrendek alapján számtalan
szervezeti típust figyelhetünk
meg.
Eltérhetnek például a teljesítmény értékelésében is. Van,
ahol ebből a célból szervezett
me et i ngeken kapu n k eg y
komoly visszajelzést arról,
hogyan látják a fejlődésünket.
Más helyen eg yszer űen
csak fizetésemelést adnak,

visszajelzést nem. Kérdés,
hogy nekünk melyik a fontos?
Pályakezdőként egy részletes
visszajelzés-csomag hosszútávon előnyösebb, mint plusz
tízezer forint, viszont mindenki
pénzből él. Nyilván előfordul,
ahol ez a kettő nem zárja ki
egymást. Célszerű erről tájékozódni, megfigyelni, a próbaidőben hogyan működik a
cég. A már említett új kiadványunkban olvashatóak ehhez
tippek, trükkök.
Említetted a work-life
balance-t. Mindenki próbálja
megtartani az egészséges határokat. Szerinted az internet óta
létezik ez az egyensúly egyáltalán?
Hatványozottan több tudatosságot igényel. Régen a struktúrából következett, hogy a
foglalkozásod és az otthonod
el k ü lönü lt. Nem t udt á l
dolgozni a nappalidban, és nem
tudtál a saját magánügyeiddel
foglalkozni az irodádban. Ma
már ez nincsen így. Nagyjából
a kilencvenes évektől kezdték
ezt megjósolni a munkapszichológusok. Nagyon könnyű
elérni most már mindent, nem
csak a laptopodon, hanem
a telefonodon is. Volt olyan
sztori, hogy valaki elment
nyaralni, és fáradtabban jött
haza, mint a hog y elment.
Kiderült, hogy ő azt hitte, csak
a barátaival chatel, de a haverok
a kollégák, a közös téma pedig
a meló volt. Tulajdonképpen
eg y borzasztóan drága
home-off iceba n dolgozot t.
A mun kahelyi kult úrában
mér vadó, hog y me n ny i re
tisztelik azt, amikor te szabadságon vagy. Ha túl könnyen
vagy elérhető, és azt látják,
hogy nem is húzol határt,
akkor már csak az ő fegyelmezet t ség ü kön mú l i k a
szabadidőddel való visszaélés.
Szuper lehetőség, hogy mindig
mindenki mindenhol elérhető,
de ne éljünk éjjel-nappal ezzel,
mert a munka és a kikapcsolódás egyensúlyának a kárára
megy. Ebből a szempontból
még érnie kell a társadalom
egészének.
Pályakezdőként ezt hogyan lehet jól kezelni? Hiszen ilyenkor félünk, hogy inkább lecserélnek.
Ez eg y reá l is és mega lapozott félelem, amit tudatos
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komprom issz u m ma l lehet
kezelni. Mindenkinél van az a
pont, ami még megéri. Ennek
holléte központ i dilemma
önmagunkban. Főleg a már
végzett építész hallgatóktól
hallottam, hog y a legtöbb
gyakorlati lehetőségük az első
évben még az „inas” kategóriába esik: egyszerű, de hosszú
és monoton feladataik voltak,
amiket senki nem szeret. De
úgy látják, hogy ezt el kell
szenvedni ahhoz, hogy később
azt tehessük, amit szeretnénk.
El kel l dönte n i, hog y ez
megér-e ennyi nehézséget,
túlórázást. Számos munkakör
van, ahol eleve a kultúra része
a túlórázás.
Ha va l a m i n e m st i m me l
anyagilag vagy időben, az már
a próbaidő alatt kiderül. Ha
csak azt nézzük, hogy mindenképpen kell egy állás, ahol
fizetnek, és ezért bármit megteszünk, akkor tényleg mindent
elvállalunk, és akármit megtehetnek velünk. Lehetnek más
szempontok is a döntéseinkben:
szeretnénk némi szabadidőt,
jókat alud n i, felfedezn i a
világot. Ha ezekben az igényeinkben valami gátol, akkor ez
egy feszültség, amit fel kell
oldani. Ez a gond akkor válik
félelemmé, ha úgy érezzük,
hogy be vagyunk szorítva, és
már nincsenek lehetőségeink.
Amíg még vannak opcióink,
addig ez egy üzleti kérdés,
tárgyalni is lehet.
Van egy tekintélyes szintbeli
különbség a diáklét és a pályakezdő élet között. Milyen
támogatást tudtok nyújtani
ehhez?
A Kapunyitás workshop erről
a helyzetről szól. Ez egy valós
probléma. Egyszer csak azt
érezzük, hogy minőségileg
most egy nagyobb változást
kell átvészelni. Számítanak
a saját magunkkal szemben
felállított elvárások. Ha egy hét
alatt tervezzük meglépni ezt,
akkor az valóban egy hatalmas
vá lt á s. Ha el fogadju k a z
átmeneti szakaszt, ami tele van
bizonytalansággal, kudarccal
(ami egy tanulási folyamatnak
a része), akkor ez megint egy
másfajta változás. Fejlődni
kell egy kicsit, hogy alkalmazkodhassunk az újfajta kihívásokhoz. Hiedelmek tömege
él ben nün k ezzel kapcsolatban. Nag y a szorongás,

mely mindenkinek a sajátja,
é s á lt a l á ba n m ag u n k ba n
próbáljuk feldolgozni. Nem
szoktunk erről nyíltan beszélni.
Valamennyien alapvetőnek
vesszük az akadály megugrásá na k ter mészetességét.
Csakhogy ez nem magától
értetődő. Teljesen normális, ha
valakinek ez nem egyszerű,
és ezt meg szeretné oldani
e g y sz a ke m b e r r e l. A m i
szak má n k nak ez a veleje.
Teljesen hétköznapi események
meg fe jt é s é ne k költ s ég h atékony módszerét adjuk az
embereknek.
Az Állásbörzén milyen kapaszkodót kaphatunk ehhez?
Az egyéni karriertanácsadás
eg y ilyen lehetőség.
Tulajdonképpen egy óra alatt
készítünk egy helyzetértékelést. Megnézzük a nehézségeket és az ehhez köthető
feladatokat. Mi az, amit nem
t udu n k meg ug ra n i, mer t
szorongunk miatta, és hogyan
lehet ezt kezelni. Az esetek
többségében az ember legalább
fejben próbálja kisakkozni, ami
a saját kontrollján kívül esik,
viszont emiatt meg nem foglalkozik azokkal a teendőivel,
amelyeket ténylegesen irányíthatna. Megoldhatatlan feladattá
válnak a hatásunkon kívül
eső dolgok az agy számára, és
állandóan pörögni fog rajtuk.
Ez okozza a szorongást.
A motiváció befolyásoló erő a
pályaválasztásnál. A BME-seknek mi a fő mozgatórugója?
Mindenkinél picit más, de azért
a BME-sekre nem jellemző,
hogy azért akarnak dolgozni,
mert “szenvedélyesen szeretnek
nem-éhen-halni”. A többséget
e g y faj t a ö n me g va ló s ít á s i
szándék hajtja. Látok bennük
egy missziót kialakulni, hogy
a világnak is hasznosak és
értékesek legyenek. Azok, akik
ilyen szinten tanulnak, és ennyi
energiát beletesznek tanulmányaikba, mint a műegyetemisták, azok jellemzően nem
csak azért gürcölnek, mert
pusztán érdekes a tananyag.
Azért is, mert tudják, hogy ez
a tudás az emberiség javára fog
majd válni, és ez egy jó érzés.
Motiválja őket, amely átsegít a
nehéz periódusokon is. Elég sok
kihívást kell átélni a képzések
során, aztán pályakezdőként.
A küldetéstudat ehhez erőt ad.
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Megkérdeztük
Aktuális munkák
Építő-/építészmérnök gyakornok (környezetvédelmi
vagy vízépítési szakirány)
2 353 Ft/óra
Környezet fenntarthatóságáért
dolgozó, környezetvédelmi
tanácsadással foglalkozó
partnerünk keresi végzős
vagy közel-végzős építő-/
építészmérnök munkatársát
fenntartható épületekkel
kapcsolatos projektfeladatokban történő támogatásra.
Műszaki auditor munkatárs
2 118 – 2 705 Ft/óra
Az akadálymentességi auditálással foglalkozó Access4you felmérések elvégzésére
keresi új kollégáját.
Szállítmányozási gyakornok
1 500 Ft/óra
Hullámpapír alapú csomagolóeszköz-gyártással foglalkozó, multinacionális partnerünk keresi új munkatársát
szállítmányozási gyakornok
munkakörbe, hosszútávú
munkavégzésre. Az új logisztikai gyakornok kollégát
együttműködő, barátságos
csapat várja.
Műszaki előkészítői
feladatok
1 495 Ft/óra
Főként magasépítési projektekkel, generálkivitelezéssel,
közlekedésfejlesztéssel, teljes
körű létesítmény bontással,
tereprendezéssel foglalkozó
partnerünk keresi új munkatársait műszaki előkészítői
feladatok ellátására.
HR asszisztens
1 530 Ft/óra
Nemzetközi viszonylatban
is kimagasló minőségű,
teljeskörű, professzionális
magasépítési kivitelezési megoldásokkal foglalkozó partnerünk keresi új munkatársát
HR asszisztens munkakörbe.
Gépészmérnök asszisztens
1 765 Ft/óra
Ügyfelünk a Samsung
viszonteladó partnereként
ipari létesítmények légtechnikai, hűtéstechnikai és
szellőzéstechnikai fejlesztési
projektjeivel foglalkozik. Ezen
projektekkel kapcsolatos
feladatokban való támogatásra keresünk asszisztensi pozícióba végzős vagy
közel-végzős, szakirányú
tapasztalattal/ismeretekkel (AHU, VRF) rendelkező
munkatársat hosszútávú
munkavégzésre.
Vegyész-/biomérnök
gyakornok
2 000 Ft/óra
Egyedi hatóanyag-tisztítási
eljárás fejlesztésével foglalkozó partnerünk keresi
új vegyész-/biomérnök
munkatársait.
AutoCad rajzoló
(Épületvillamossági tervezés)
1 765 Ft/óra
Partnerünk épületvillamossági
tervezési munkában való
részvételre keres diákokat.

Munkáinkra nappali tagozatos,
aktív státuszú hallgatóként
jelentkezhetsz fényképes
önéletrajzzal.
MISZ Műegyetemi Iskolaszövetkezet
1111 Budapest, Műegyetem rkp.
3. K. ép. 1.em. 62.
T: +36 1 463 1237
M: +36 20 250 0096
facebook.com/miszisz

www.miszisz.hu
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Megkérdeztük rovatunkban ezúttal arra voltunk kíváncsiak, mit változtatnának a
hallgatók, ha lehetőségük lenne kicsit alakítani az egyetem helyzetén vagy működésén.
Duba Alexander (GTK)
Nekem bejött az
online vizsgázás. Kénye l me s e bb volt. A
kontakt órák szerintem
fontosak, íg y azokat
m e g t a r t a n á m , de a
vizsgákat lehetne online
bonyolítani. Ha választhatnék, nem
személyesen vizsgáznék.
Nanys Mónika (VBK)
Ta l á n a z o n v á lt o z tatnék, hogy az órákon
kisebb létszámot írnék
elő. Nekem s ok szor
furcsa és nehéz volt,
főleg az elején, hogy
eg y nag y előadóba n
ültünk 400-an. A tankörök például
szerintem hasznosnak bizonyultak. Jó,
ha több figyelem jut egy-egy emberre.
Ezáltal többet lehet tanulni és fejlődni
is. Valamint hasznos lenne, ha gyakorlatiasabbá tennék az oktatást. Szerintem a
gyakorlatból többet tudunk tanulni, mint
a könyvekből.
Jancsovics Janka (GPK)
Én a tárgyak sorrendjét
vá ltozt at n á m meg.
Nyilván nem minden
képzésen, de sajnos a
m ién ken elég rossz.
Energetikai mérnöknek
tanulok, és rengeteg
dolgo t h a m a ra bb t a nu lu n k me g
használni, minthogy az elméleti hátterét
vettük volna. Ez néha kicsit zavaró.

Schlosser Ilona (VIK)
Ez nehéz kérdés.
Szerintem a transzparenciát kellene javítani
a tanárok és a hallgatóság között. Fejleszteni
kéne a HK-k működését.
Szerintem nagy segítség
lenne a különböző hallgatói szinteken.
Ennek hiánya, illetve ilyen jellegű
h iá nyosságok mi nden karon jelen
vannak. Legalábbis én így tapasztaltam,
mivel BSc-n energetikai mérnök voltam,
most pedig villamosmérnök vagyok.
Mind a két karon bőven lehetne mit
csinálni.
Bogárdi Imre (GPK)
Én az órarendet
vá ltoztat ná m meg,
hogy az első félévben
is mi rakhassuk össze,
mert ha mag u n k na k
c si n á l h at j u k, eg yszerűbb dolgunk lehet
később. Valamint az első félévben kicsit
talán jobban segítenék megtalálni a
hallgatóknak a termeket. Ez nekem nagy
gondot okozott.

Ö S S Z E Á L L Í TOT TA : KOVÁC S Z S Ó F I A
A F OTÓ K AT K É S Z Í T E T T E: PÉ N T E K L I L I

Nézőpont

Pollner Zsigmond
(TTK)
É n a br i ngat á r olók
helyzetén változtatnék.
Á lt a lába n bic i k l ivel
járok, és többször volt
már abból problémám,
hogy bezárt az
egyetem, így bent maradt a bringám.
Az egyetemen kívül, a kerítéshez nem
lehet hozzáláncolni, mert műemlék,
és a portás egyszer-kétszer szóvá tette,
nem lenne jó vége, ha otthagynám. Ha
pedig bent marad, de este elmegyek a
többiekkel bulizni, akkor nem tudok
hazamenni. Ez a kérdés, úgy érzem,
nincs megoldva. A Stoczek Menza előtt
ugyan van egy zárható rész, de ott
elsősorban Bubik vannak. Szerintem
a kapuknál lehetne tárolókat csinálni.
A másik pedig, ami fontos lenne: egy
tanárértékelő rendszer. Ami nem olyan,
mint a Markmyprofessor, ahová csak azok
töltik fel a véleményüket, akik nagyon
elégedettek, vagy teljesen elegük van,
hanem mindenki.
Kiss Gábor (GPK)
A hibrid oktatást jobban
bevezetném, illetve egységesíteném az online
feltöltő rendszereket,
hiszen egyszerre többet
is használunk. Például
Teams-et, Moodle-t és
Neptunon kiküldött üzeneteket egyaránt.
Ezeket egy rendszerbe foglalnám, hogy
ne kelljen a hallgatóknak külön keresnie.

KANCZ FLÓRA

Mind agybajosak vagyunk?
65 féle pszichiátriai betegség létezik. Ezeknek azonban vannak
különböző alfajai is, melyekkel a 100-hoz közelít a diagnosztizált mentális zavarok száma.
A legtöbben azt hiszik, ez őket
úgysem érinti, és elképedve
s ut tog já k i smerős ei k nek,
mit hallottak a szomszéd
g ye r e k r ől , a k i s z é g ye n s z e m r e p s z ic h oló g u s h o z
jár. A jelenlegi egyetemista
korosztály szülei még abban
a tudatban nőttek fel, hogy
szakemberhez csak a betegek
járnak, egy normális ember
nem; hiszen annak nincsenek
ag ybajai. Gyermekeiket is
így nevelték fel, akik így a
szőnyeg alá rugdosták félelmeiket és problémáikat, majd

az iskolában szemrebbenés
nélkül nézték végig, ahogy az
„átlagostól” eltérő tanulókat
kinevetik, bántják. Fogalmuk
sem volt, mit kellene mondani,
hog ya n kellene érezn i.
Próbáltak minél jobban alkalmazkodni, és beilleszkedni.
Az egyetemen, - messze a
szülőktől, el a gimnáziumi
közegből - kitárult a világ.
Ezzel együtt viszont megnőtt
a személyes problémák száma
és komolysága. Otthon nem
mondhatták el, hiszen ők nem
agybajosak, szakmai segítséget

pedig nem kérhettek, mert a
rezsit is alig tudták fizetni,
meg amúgy is; nincsen semmi
baj velük! Az internet és az új
közeg azonban lehetővé tette,
hogy beszélgetést kezdeményezzenek efféle témákról.
Megérten i és elfogad n i
önmagunkat nem könnyű,
r e f le kt íve n sz e m b e n é z n i
hibáinkkal és gyengeségeinkkel szintén nehéz feladat,
ám eg yik sem lehetetlen.
Eh hez a zonba n meg kel l
ta nul nun k asszert íva n
kifejezni érzelmeinket,

és megértenü n k: "nincsen
semmi
baj
v e l ü n k ".
Nem szégyen, ha küszködünk,
Manapság a legtöbben, ha a
mentális betegség kifejezést
hallják, döbbenten és ijedten
néznek. Fogalmuk sincs, hogy
valószínűleg az ismerőseik
egy része, vagy épp ők maguk
is rendelkeznek valamiféle
pszichés zavarral: a különböző
fóbiák, hangulat- és alvászavarok, kényszerességek,
mániák is ide tartoznak.
Hiszen honnan tudhatná bárki,
hogy a társaságban mellette
ülő épp mivel küszködik?
Egyáltalán a mellette ülő tudja,
hog y küszködi k? Mi ndig
könnyebb azt mondani: Áh, én
nem vagyok olyan! Kérdezem
én: milyen nem vagy?
Miért kell megbélyegezni,
alsóbbrendűként feltüntetni,
elítélni azokat, akik egy kicsit
mások, mint te? Szerintem ez
elég agybajos dolog.
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KUTATÁS-FEJLESZTÉS MÁR GYAKORNOKKÉNT IS?
Szerezz szakmai tapasztalatot és legyél a
Knorr-Bremse R&D Center
inspiráló közösségének tagja!
Fejlesszük együtt a jövő okos kamionjait!

www.joinus.hu
2022. március 7.
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Világtalálkozó Budapest szívében
Március 25-26.
között Budapesten
rendezik meg az
Amerikai Konzervatív
Unió (ACU) egyik
legnagyobb éves
eseményét, a
Konzervatív Politikai
Akció Konferenciát.
A CPAC-re a világ
minden tájáról várnak
prominens résztvevőket, gondolkodókat és újságírókat,
valamint nem utolsó
sorban politikusokat
és pártvezetőket.
A fő témák pedig
a nyugati világ
problémáira
adandó lehetséges
válaszok lesznek,
mindezt konzervatív szempontból
átgondolva.
P Ő D Ö R G ER G Ő

Belpolitikai jelzőfény

A Ko n z e r vat ív Pol it i k a i A kc ió
Ko n f e r e n c i á t (C PAC ) 19 74 ó t a
rendezik meg és hagyományosan az
USA-beli konzervatív gondolkodók
egyik legnagyobb és legfontosabb
éves eseménye. A konferenciát az
Amerikai Konzervatív Unió (ACU) és
a Fiatal Amerikaiak a Szabadságért
(YAF) együttműködésének keretében
hozták létre, és célkitűzése a hasonló
politikai és társadalmi gondolkodók
egyazon ernyő alá vonása volt. Habár
a konferencia gerincét a konzervatív
eszme képezi, a g yűlések fontos
indikátort jelentenek az amerikai
politikai életben is: a résztvevőkkel
kitöltetett különböző kérdőívek segítségével kiderül, kik a legnépszerűbb
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konzervatív közszereplők berkeken
belül. Az eredmények fényében pedig
könnyebb mérlegelni, mely személyeket indítsák az elektori vagy akár az
elnöki választásokon. A meghívottak
között évről-évre túlsúlyban vannak a
konzervativizmussal szimpatizálók, de
a szervezők már több ízben is nyitottak
például az amerikai LMBTQ vagy az
ateista közösség felé, illetve liberális
nézeteket vallók is részt vehettek az
eseményeken.
Az idei amerikai konferenciát február
végén rendezték meg a f lor ida i
Orlandoban, ahol a felszólalók között
ott volt Donald Trump volt elnök, Ron
DeSantis kormányzó és Sean Hannity
műsorvezető is. A konferenciák sorát
a koronavírus járvány sem törte meg,
igaz a 2021-es eseményt online kellett
megtartani. Az utóbbi néhány gyűlés
témái olyan amerikai belpolitikai
kérdéseket öleltek fel, mint a határvédelem és a bevándorlási törvény vagy
a konzervatív hangok és gondolatok
rendszerszintű cenzúrája. Ezen területeknek a legutóbbi elnökválasztás
körüli káosz külön lökést adott.

Miklós, az Alapjogokért Központ
igazgatója hatalmas lehetőségként
és nagy megtiszteltetésként értékelte
a budapesti konferenciát, melyet az
európai és tengerentúli konzervatívok
közti hídépítés remek eszközének tart.
Az előzetes bejelentések szer i nt
több száz vendéget várnak a világ
minden tájáról, akik között prominens
amerikai szenátorok, képviselők és
értelmiségiek, több ország konzervatív politikusai, kutatóintézetek és
sajtóközpontok vezetői is megtalálhatók. A meghívottak táborát erősíti
például a spanyol VOX párt vezetője,
Santiago Abascal Conde és Eduardo
Bolsonaro, Jair Bolsonaro brazil elnök
fia. Emellett az utóbbi évek rohamosan
fejlődő magyar-lengyel kapcsolatainak
eredményeképp a kiemelt vendégek
között találhatók az Ordo Iuris varsói
sz ék hely ű k atol i k u s ker e szté ny
elemzőintézet vezetői is.
A tervek szerint a március végi konferencia alaptémái a nemzetek szerepe,
a nemzeti önállóság és önazonosság
előtérbe helyezése lesz, melyet a
szervezők az „Isten, haza, család”

mottóval foglalnak össze. A tartandó
miniszterelnöki beszéd mellett a
tematika nagyrészt tükrözi a tengerentúlon néhány éve előtérbe került kérdéseket, azonban ez esetben nemzetközi
perspektívából terveznek válaszokat
adni a nyugati világ problémáira,
mindezt az alapelv szerinti konzervatív felfogásból megközelítve.
A budapesti CPAC-konferencia alapdokumentumául szolgáló megállapodást
még egy 2021 szeptemberi sajtótájékoztatón írták alá, amelyen részt vett
Szánthó Miklós és Dan Schneider,
az ACU ügyvezető igazgatója is. A
végleges bejelentést a február 24. és
27. között Orlandoban tartott amerikai
CPAC-en tették meg, ahol szombaton
Donald Trump volt elnök beszéde
után a főszínpadon mutatta be a
magyar partnereket Matt Schlapp, az
ACU elnöke, valamint Dan Schneider.
Március végén tehát Budapest és
Magyarország két napra a nemzetközi
sajtó és a közvélemény középpontjába
kerülhet, miközben a főváros magas
rangú vendégeket fogadhat.

Exodus

Annak ellenére, hogy a CPAC amerikai
eredetű esemény, a szervezők folyamatosan keresik a nemzetközi kapcsolatokat, melynek eredményeképp négy
külföldi országban is rendeztek hasonló
konferenciát. 2017 óta Japánban, 2019
óta Ausztráliában, Brazíliában és
Dél-Koreában is összegyűlnek a helyi
konzervatív gondolkodók, akik között
mindig megtalálhatóak a magas rangú
külföldi vendégek. Az „anyaszervezet”
amerikai CPAC pedig társult rendezőként vagy védnökként vesz részt a
lokális konferenciákon. A nemzetközi
kapcsolatépítés illik abba a társadalomformáló alapelvbe, melyet az 1974-es
alakuláskor az első szervezők megfogalmaztak: ez pedig a konzervativizmus mint eszme erősítése és népszerűsítése, illetve az egységben az erő
mottó mentén egy csak lazán egybefonódó, de közös front létrehozása.

Hazai rendezés

A magyarországi CPAC a fenti sorba
illeszkedik, azonban nagy jelentőséggel
is bír. Ez lesz az első olyan konferencia,
melynek európai állam adhat otthont.
Az amerikai partnerekkel való együttműködés keretében március 25-e és
26-a között a Várkert Bazárban tartják
az eseményt az Alapjogokért Központ
főszervezésében, de a lebonyolításban
a Mathias Corvinus Collegium segítségére is számítanak. Az első európai
t á rsrendezéss el nag y ha ngsú ly t
k ívá n nak fektet n i a z eg y mással
szellemi rokonságot mutató konzervat ív pártok, mozgalmak, i ntézmények és személyek közötti kapcsolatépítésre. A fentiek tükrében Szánthó
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Műegyetemi

I s k o l a s z ö v e t k e z e t

2022.MÁRCIUS 22-23.

parkoltató
helyszíni hostess
büfés, cateringes

BETÖLTHETŐ POZÍCIÓK

fizetés: bruttó 1412-1765 Ft/óra

építő-bontó-rakodó
promóciós host/hostess

DOLGOZZ VELÜNK A
MŰEGYETEMI ÁLLÁSBÖRZÉN!
Bővebb információk és jelentkezés
miszisz.hu

fb.com/MISZISZ

@BME_MISZISZ
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WEINBERG 93 ÉPÍTŐ KFT.
H-3950 Sárospatak, Malomkőgyár u. 7.
H-1123 Budapest, Alkotás u. 55-61.
hr@weinberg.hu
+36 47 511 040
+36 20 929 3651�

ÁLLÁSHIRDETÉS
Elhivatott vagy a szakmád iránt és szereted a csapatmunkát?
Szívesen dolgoznál kreatív környezetben Magyarország egyik legnagyobb
generálkivitelező vállalatánál?
Akkor jó helyen jársz! Jelentkezz hozzánk és ismerkedj meg velünk!
Biztosan megtaláljuk a helyed a WEINBERG nagy családjában!
Próbáld ki magad változatos és kihívást jelentő projektekben!

AKTUÁLISAN NYITOTT POZÍCIÓINK
ELŐKÉSZÍTŐ MÉRNÖK
ELŐKÉSZÍTŐ MÉRNÖK GYAKORNOK
MUNKAHELYI TECHNIKUS
ÉPÍTÉSVEZETŐ�
� � � � � e i n b e r g � h u �
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Opioid-terjesztés büntetlenül
Aktuális munkák
Műszaki rajzok, tervek
készítése
1882 – 2118 Ft/óra
Budapesti székhelyű, magyarországi és nemzetközi,
önkormányzati és vállalati
ügyfeleinek a legkorszerűbb
technológiai megoldásokat
és magas színvonalú szolgáltatásokat nyújtó mérnöki és
tanácsadó partnerünk keresi
új munkatársát.
Gépészmérnök gyakornok
(Árajánlat készítés)
2 353 Ft/óra
Országosan elektromos
és elektronikus termékeket
forgalmazó partnerünk keres
gépészmérnök gyakornokot
árajánlatok készítésére ipariés lakossági szellőztetés,
elektromos én infrafűtés,
klímaberendezésekkel és
egyéb termékekkel kapcsolatban.
Projekt mérnök gyakornok
1 882 Ft/óra
A Szerszám Technika Kft. a
hazai szerszámkereskedelmi
piac egyik legdinamikusabban fejlődő, magyar
tulajdonban álló cége,
keresi új gyakornokát,
hosszú távra, diploma utáni
álláslehetőséggel.
Sales Support Trainee
1 700 Ft/óra
The Sales Support Trainee
provides daily support of
Sales Support Team for
EME GSI customer related
sales support activities with
Dealers, Agents and End
customers.
Communication Intern
1 600 HUF/hour
The Communications Intern
will work closely with the
AGCO Hungary leadership
group. AGCO Hungary is
seeking a Communications
Intern with social media and
middle-level communications
skills to be part of our company. The qualified candidate
will provide communications
support for AGCO Hungary’s Internal Communication plan.
Úttervező gyakornok
2 353 Ft/óra
Tervezéssel, műszaki
ellenőrzéssel, szaktanácsadással foglalkozó partnerünk keresi új munkatársát
útépítési feladatokra tervezői
gyakornoki pozícióba.
Mérnök asszisztens/
gyakornok
1 530 – 1 882 Ft/óra
Partnerünk irányítástechnikai, műszerezési, validálási,
tervezési munkákat végez.
Az új munkatárs feladata a
szakirányi tervezésben való
részvétel, villamos tervek
szakirányú elkészítése. Ipari
karbantartási/terepi tapasztalat előny, de nem feltétel.

Munkáinkra nappali tagozatos,
aktív státuszú hallgatóként
jelentkezhetsz fényképes
önéletrajzzal.
MISZ Műegyetemi Iskolaszövetkezet
1111 Budapest, Műegyetem rkp.
3. K. ép. 1.em. 62.
T: +36 1 463 1237
M: +36 20 250 0096
facebook.com/miszisz

www.miszisz.hu
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Az utóbbi
évtizedekben
drasztikusan
megemelkedett
az Egyesült
Államokban az
opioid-függők,
és ezen függőségek következtében elhunytak
száma. Ezen
tragikus sorsok
hátterében
pedig a receptre
kapható fájdalomcsillapítók
állnak. Azt pedig
csak találgatni
lehet, hogy a
“járvány” vajon
begyűrűzik-e
Európába is.
G O S Z TO L A ÁG N ES

Az elmúlt évtizedek

Fejlett országoktól szokatlan
módon az USÁ-ban csökkenő
tendenciát kezdett mutatni a
várható életkor egészen 2014-től,
a 2017-es adatok szerint az már
csak 78,5 év volt. Legutoljára
az I. világháború és az 1918-as
influenzajárvány idején volt
hason ló csök kenés. Eh hez
pedig jócská n köze va n a
‘90-es években piacra dobott új
fájdalomcsillapítóknak, amik
hatása leginkább a heroinéhoz
hasonlítható.
Az opioid származékokból
készült g yóg yszereket,
mint a morfint csak nagyon
e rő s fájda l m a k k a l k ü z dő
páncienseknél, mint például
rákbetegeknél vagy komoly
műtéteken átesett betegeknél
alkalmazzák. Éppen azért,
mert az idegrendszerre hat és
csapja be azt, könnyen függőségek okoznak az ilyen készítmények. A gond abból adódott,
hogy a készítők tagadták, hogy

az általuk forgalmazott gyógyszerek is függőséget okoznának.
Valójában azonban a betege
hamar hozzászoktak a fájdalomcsillapítókhoz, és a folyamatosan növelt adagok végül a
legtöbb esetben túladagoláshoz
vezettek. A kimutatások szerint
többen haltak meg 2017-ben
túladagolásban, beleértve az
opioidokat is, mint a HIV-hez
és AIDS-hez köthető betegségekben az AIDS járvány
csúcsán.

és viszonylag gyakori volt a
fájdalomcsillapítók használata.
Azért volt fontos a bőrszín is
a célpontok megválasztásánál,
hogy könnyen el tudják terelni
a gyanút a függőségről, mert
többségében ezt az afroamerikai és latin kisebbségek betegségének tartotta a közhiedelem.
Az ügynökök meggyőzték az
orvosokat, hogy az ő terméküket alkalmazzák más fájdalomcsillapítók helyett, akár
olyanoknál is, akik egyszerű

Így pedig hiába ítélik el őket
több államban is, a károsultakat
nem fizetik ki.
Időközben a z a mer i ka i
Kábítószer- ellenes Hivatal
(DEA) egyik magas beosztású
tagja is inkább átpártolt az
ellenséghez. Neki t ulajdonítják azon törvény szövegét is,
amivel gyakorlatilag ellehetetlenítették a DEA munkáját.
Hiába azonban az erőfeszítések,
vesztegetések, megvásárlások,
a bolt már nem megy úgy. Ez

Fotó: Műhely Archív

Orvosok írták fel.
Hogyan lehet mégis
túladagolni?

Alapvetően az európai gyakorlatban nagyon ritka - még
súlyos esetben is -, hog y
ópiumszármazékokkal csillapítják a betegek fájdalmát.
A z Eg yesü lt Á l la mokba n
azonban az 1980-as évektől
egyre nagyobb teret nyert a
köztudatban, hogy az opioidok
mégsem olyan addiktívak, mint
korábban gondolták. Ezzel
pedig az átlagnál is gátlástalanabb gyógyszergyártó cégek
megtalálták a piaci rést: vényre
kapható opioid.
Köztük is úttörőnek számít a
Purdue Pharma OxyContin
nevű termékével. A céget
üzemeltető Sackler testvérek
egyike korábban egy reklámcégnél szerzett marketinges
tapasztalatokat, amiket aztán
a gyógyszer értékesítésénél
is bevetett. A tervük az volt,
hogy nem a vevőket, hanem
az orvosokat célozzák. Az
orvoslátogatók először a vidéki
praxisokat vették célba, főként
azokat, ahol fehérek laktak,

állandó hátfájástól szenvednek.
Azzal kampányoltak, hogy ez
a készítmény egyáltalán nem
okoz függőséget. Abban az
esetben pedig, ha egy páciens
annyira hozzászokott a készítményhez, hogy már nem érezte
annak hatását, egyszerűen csak
az adag emelését javasolták.
Egy kísérleti betegnél, aki
korábban heroinfüggő volt,
a n ny ira hatástala n volt a
gyógyszer, hogy a végén már
napi kétszer 25 darab pirulát
írtak fel neki.

Tényleg megússzák?

Röv iden: igen. Egészen a
közelmúltig nag yon nehéz
volt a bíróságig jutni az opioid
ügyekkel. Akinek pedig mégis
sikerült, leg yen az eg yéni
védőüg y véd vag y üg yész,
azt a cégek lefizették, vagy
zsíros állásokkal kínálták.
Az egyedüli gyógyszergyár
tulajdonos John Kapoor, aki
tényleges bör tönbü ntetést
kapott illegális fentanil kereskedésért. A Purdue Pharma
viszont időközben rájött, miként
tudja kimenekíteni vagyonát.

viszont nem segít a függőkön,
akik vény híján illegális megoldásokhoz folyamodnak, és nem
segít az elhunytak gyászoló
családtagjain sem.

Európa érintettsége

Teljesen más az európai és
a z a me r i k a i t á r s ada lombiztosítás berendezkedése,
ebből k i folyólag p ed ig a
kezelési metódusok is. Míg
A mer i kába n a k ü lönböző
b i z t o s ít á s ok kö n nye b b e n
fedezték a g yóg yszereket,
mint azokat a műtéteket, amíg
véglegesen megszü ntet ték
volna a fájdalmat, Európában
könnyebben finanszírozhatók
az ilyen beavatkozások. Ezen
felül Európában illegális az
ilyen szerek reklámozása,
míg az Egyesült Államokban
nem, így sokszor ott a páciens
már úgy érkezik, hogy kifejezetten a tévében látott szert
kéri receptre. Jelenleg tehát
nem fenyegeti kontinensünket
az opioid járvány, de jobb
óvatosnak lenni, milyen fájdalomcsillapítókat írnak fel az
orvosok.

XX. évfolyam 2. szám

HIRDETÉS

9

Come build your career in a dynamic environment
and acquire a leading profession in the
innovative semiconductor industry.
Be part of our success and make it your own!

www.veriests.com
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Fejlődöm, tehát vagyok
Elég figyelmet
fordítassz
magadra?
Fontosnak
érzed, hogy
életed során
testi, lelki és
szellemi fejlődésed folyamatos legyen?
J O Ó DA L M A

Öngondoskodás

Az elmúlt évtizedben hatalmas
divatja lett az öngondoskodásnak, a well ness-hét végéknek, szépségszalonoknak és
finom ételeknek. Vannak persze
egészségesebb és kevésbé
egészséges verziói annak, hogy
foglalkozzunk magunkkal. Míg
bizonyos típusai a pillanatnyi
örömünket szolgálják csupán,
mások a hosszútávú teherbíráshoz kellő pihenést biztosítják. Arra bíztatjuk egymást,
hogy törődjünk magunkkal,
hogy engedjük el a negatív
dolgokat, a toxikus embereket
és szeressük magunkat. Még a
reklámok is az öngondoskodási
késztetésü n k re próbá l na k
hatni, mert megérdemeljük a
hiper-szuper terméküket.
Az aktív kikapcsolódást és

társas élményeket mindenki
szereti nyíltan megosztani.
Az azonban, hogy a befelé
forduló, ön mag un kra
fók u s z á ló t e vé k e ny s é ge k
divatossá vá lta k, egészen
érdekes jelenség, hiszen az
egyedül töltött idő teljesen
egyedi igények szerint alakul,
mindenki számára mást jelent
és abszolút nem tartozik a
külvilágra. Ezzel szemben
a zon ba n h at a l ma s hu l lámokban érkeznek hozzánk
a jógavideók, a meditációs
alkalmazások, az önismereti
lehetőségek és a smoothie-t
kor t yolgató ed zős lá nyok
posztjai.
Az öngondoskodás alapvetően
teljesen egészséges és előremutató tevékenység. Szükséges

fókuszt helyeznünk rá, mert
a felgyorsult világ végtelen
tennivalói között elveszünk
és elfelejtjük önmagunkat. A
jólléthez, a fejlődéshez és a
jól megérdemelt pihenéshez
időt és energiát kell szánni
mag u n k ra, be kel l ír n i a
naptárba az énidőt is.

Önfejlesztés

Az önfejlesztés azt jelenti,
h o g y j ö vő b e l i é n ü n k r ő l
gondoskodu n k már előre.
Az önismeret egy befektetés
későbbi önmagunkba, kapcsolatain kba, egészség ün kbe.
Befelé fordulni, a spiritualitás által közelebb kerülni
önmagunkhoz és a természethez az idők kezdete óta
ismert szükséglet, melyet

korábban a különböző vallási
rituálon keresztül éltünk meg.
Az önfejlesztés táplálkozhat
a
Maslow-piramis
önmegvalósítási vág yából,
ami a legmagasabb szintje
a mot ivációink nak. Mikor
már elértük a biztonságot,
rendben vannak fiziológiás
szükségleteink, emberi
kapcsolataink és remélhetőleg
munkánk vagy tanulmányaink
által kog n it ív igény ü n ket
is kiélhetjük, következik az
a szint, ami igazán rólunk
sz ól. A m i n e m h i á nyb ól
fakad, hanem valami többlet
vágyából. A célja, hogy megtaláljuk önmagunkat, megtaláljuk azt, amiben mi át tudjuk
élni a flow-élményt és legyen
valami az életünkben, ami
csak a mienk, amiben egyedül
lehetünk. Ezt a szintet azonban
csak azok érik el, akik az
alapszükségleteken túlvannak,
így egyfajta anyagi és mentális
gazdagságot szimbolizál a
nyílt felvállalása annak, hogy
életünk fókusztémája már az
önmegvalósítás. Társas megbecsülést tud kivívni magának
a z, hog y a drága hol m i k
mutogatásán már túl vagyunk,
a presztízst már nem pénzben
mérjük, sőt az emberi kapcsolataink is maximálisan kielégítőek találjuk vagy legalábbis
ezt kommunikáljuk a piramis
felső szintjén ellőtt szelfikkel.

Túlfejlesztés

Az állandó önfejlesztési vágy
és törtető ön meg valósítás
azonban képes túlzott belső
fókuszt generálni, a külső
körülmények javítása nélkül.
Mindent túlzásba lehet vinni
és folyamatos kihívásokat
keresve még az önfejlesztésben

is elfáradhatunk és ezen a téren
is elvárásaink jelenhetnek meg
önmagunk felé.
Erre a legjobb példa az első
Covid időszak, amikor be
voltunk zárva otthonra és
rengeteg új szabály mentén
kellet t újrarendezn i a z
éle t ü n ke t. M ivel sz á mo s
terület beszűkült, az emberi
kapcsolataink száma vagy
g ya kor isága lecsök kent,
jobba n el kezdt ü n k befelé
fordulni. Szinte elvárássá vált,
hogy ebben az időszakban
valamiben fejlődj, közelebb
kerülj magadhoz vagy rég
elfeledett álmokat valósíts
meg elejétől a végéig. Lehet
ez persze szorongáscsökkentő
hatású egy lelkileg megterhelő
helyz etb e n, a zon ba n k á r
beleá l l n i népszer ű ön fejlesztési trendekbe. A fejlődés
első lépése, hogy megtaláljunk
mi tölt fel, miben vannak
hiányaink, mi ad sikerélményt.
Addig nem tudunk fejlődni,
m íg nem t udjuk, hon na n
indulunk és hová megyünk. Az
önfejlesztés első lépése tehát az
önismeret, a célok kijelölése,
hogy ne egy újabb energiarabló
tevékenységet illesszünk be a
mindennapjainkba.
Az sem probléma azonban,
ha egy kicsit leeresztünk, egy
kicsit csak azt csináljuk, ami
feltétlenül szükséges. Nem
ciki, ha egy picit nem megyünk
előre, csak örülünk annak,
ahol vagyunk, észrevesszük
a pillanat örömeit, megünnepeljük az elért sikereket és
megcsodáljuk az életünket, a
belső világunkat a maga pillanatnyi valójában. Szabad néha
az is, hogy elégedettek legyünk
és büszkék önmagunkra. Mert
megérdemeljük.
HIRDETÉS

Visszavár a BME Egyetemi Napok!

2022. szeptember 13-15.
Budapest, Infopark - Magyar Tudósok Körútja
egyeteminapok.hu
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Profi röplabda a MAFC-on a BME
támogatásával
A MAFC Röplabda
szakosztálya közel
30 év szisztematikus
munkájával elérte,
hogy meghatározó
szereplője legyen a
magyar röplabdának,
a magyar sportnak.
1992 óta a MAFC-BME néven indulnak
a bajnokságban, büszkén hangsúlyozva ezzel egyetemi kötődésüket.
Országos szinten három budapesti
extraligás csapat létezik, ebből az egyik
a MAFC-BME csapata, akik a tavalyi
szezonban harmadik helyet szerezték
meg a bajnokságban.
Az első osztályba való feljutásuk
(20 06) óta, nég y bajnok i bron zérmet szereztek és két Magyar Kupa
harmadik helyet értek el. A röplabda
fejlődésével erősödik az érdeklődés a
média részéről, többször közvetítette

hangsúlyt fektet nek. A Budapest
Bajnokság első- és másodosztályában
összesen nyolc csapatot indítanak,
akik rendre az élmezőnyben fejezik
be a küzdelmeket. Ezekben a csapatokban túlnyomó részt, jelenleg is aktív
vagy alumni hallgatók lépnek pályára,
többségük BME-s kötődéssel.
A z E x t ra l igá s f e l nőt t c s apat a
2021/2022-es bajnokságban jelenleg
a tabella harmadik helyén áll a kettő
mérkőzéssel az alapszakasz vége előtt.
A csapat célja idén is a legjobb négy
csapat közé bekerülni és ott a lehető
legszebb eredményt elérni.

/ közvetíti az Extraligás mérkőzéseket az M4, illetve minden eseményüket online is követhetik az érdeklődők (www.hunvolley.tv). Utánpótlás
szinten is komoly munkát végeznek
a szakosztályban, hiszen, több mint
300 igazolt sportólót versenyeztetnek,

ebből a tavalyi szezonban több mint
250 gyermek lépett pályára. Minden
korosztályban igyekeznek, legalább
egy, de akár több csapatot benevezni,
ami idei szezonban számszerűen tizenkettő. Ezek mellett az egyetemi sportcsapatok versenyeztetésére is kiemelt

K A P C S OL AT:
MAFC Röplabda szakosztály
Posztós Bendegúz technikai vezető
posztos.bendeguz@mafc.hu
+36-1/463-25-41
mafc.hu/szakosztaly;
https://www.mafcvolley.com/

HIRDETÉS
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Úszó-vb-t rendez hazánk 2022-ben
Elmarad az
idei úszó-vb
Fukuoában,
az eseményt
a jövő évre
halasztották,
Magyarország
mégis
megegyezett a
FINA elnökével,
hogy rendkívüli
úszó-világbajnokságot
rendezzen
hazánk. A
sportolóknak így
nem vész kárba
az eddig befektetett munkája,
a magyar
rendezés szigorú
költségvetéssel
kívánja kivitelezni
az eseményt.
TO KO D I N Ó R A

Az úszó vb-k
történelméről
A z úszóv i lág leg nag yobb
e s e m é nye a Ne m z e t kö z i
Úszószövetség által megrendezett úszó-világbajnokság,
melyet 1973 óta tartanak. Az
eseményt kétévente, páratlan
években bonyolít já k le, a
v i zes v i lágbajnok ságon a
legjobbak küzdenek meg nem
csak úszó versenyszámokban,
hanem szinkronúszó, műugró,
nyíltvízi hosszútávú úszás
kategóriákban is, valamint a
rendező országban tartják a
vízilabda-világbajnokságot. A
vizes bajnokságot legelőször
Belgrádban rendezték meg,
a z a k kor i Jugoszláv iába n
47 nem zet 686 spor tolója
méret tet te meg magát 37

MŰHELY

nyíltvízi úszók versenyeznek
majd.

Kevés idő a
szervezésre, szigorú
költségvetéssel

Fotó: Műhely Archív

versenyszámban. Néhány év
alatt hatalmasat nőtt a verseny:
a 2000-es évek elejére 2000
fölé emelkedett a résztvevők
száma, akik száznál is több
országból érkeztek, emellett
pedig a versenyszámok listája
is kibővült, 2001-ben már 61
kategóriában indulhattak a
sportolók.
A z ú sz á s ve r s e nysz á m a i
közt szerepel a gyorsúszás, a
hátúszás, a mellúszás, a pillangóúszás és a veg yesúszás
mellett a váltó gyorsúszás
is. Különböző távokban kell
a kategór iá kat teljesíten i,
hasonlóan a hosszútávúszás
versenyszámaihoz. Műugráson
belü l bajnokokat avat na k
műug rás, torony ug rás,
szinkronugrás és szupertorony ug rás szá mokba n, és
szi n k ronú szá son belü l i s
sokféle programot díjaznak a
bajnokságon.
A vizes vb-k éremtáblázatának
első három helyét az Amerikai
Eg yesü lt Ál la mok vezet i,
Kína a második, Oroszország
pedig a dobogó harmadik
helyén á l l. Mag ya rország
a z úszó -v i lágbajnok ságok
történetében összesen 38 arany,
29 ezüst és 30 bronz medált

szerzett, ezzel a ranglistán az
előkelő 7. helyet foglalja el.

Ismét vb-t rendez
Magyarország
A koronavírus-járvány az
el mú lt években rengeteg
s p or t ág ve r s e ny n ap t á rát
átírta, nincs ez másképp a
vizes bajnokságokkal sem. A
világjárvány még most is tud
meglepetéseket okozni: az
eredeti forgatókönyv szerint
a 2022-es vizes vb-t Fukuoka
rendezte volna, ám a japán
város lemondott a rendezési
jogról az omikron vírusvariáns
terjedése miatt. A visszalépés
nem volt végleges, Fukuoka
jelezte, hogy a következő évre
szeretné halasztani a bajnokságot, így Japánban 2023-ban
lesz vb.
Néhá ny nappa l később
a Ne m z e t köz i Sz öve t s ég
(FINA) bejelentette, hogy a
szervezet elnöke, Husszein
el-Musszalam megállapodott
Orbán Viktorral egy rendkívüli
v i lágbajnok ság re ndez ési
jogáról, így Magyarország 2017
után másodjára is otthont ad a
versenysorozatnak.
Az úszó-vb-t június 18. és

július 3. között rendezik meg,
a főváros mellett Debrecen,
Sopron és Szeged is a rendező
helyszí nek közöt t va n. A
Nem z e t köz i Szöve t s ég a
rendkívüli vb rendezését azzal
indokolta, hogy a bajnokság
lebonyolításával a sportolók
lehetőséget kapnak, hogy idén
nyáron is részt vehessenek
egy világméretű eseményen,
a rengeteg felkészülés és
munka, melyet eddig a japán
verseny érdekében tettek, nem
vész kárba a verseny magyarország i lebonyol ít á sá n a k
köszönhetően.
Wladár Sándor, a magyar
szövetség elnöke nyilatkozatában kijelentette, a szervezés
nem lesz olyan nagyszabású,
mint 5 évvel ezelőtt, most a
legfontosabb szempont, hogy
a világbajnokság meg legyen
tartva. Ugyanebből az okból
k i folyólag a versenyeket
meglévő helyszíneken fogják
megtartani: az úszás és a
műugrás a Duna Arénában,
a szinkronúszás a margitszigeti a Széchy-uszodában
lesz, a vízilabda vb-nek pedig
Budapest, Debrecen, Sopron
és Szeged is ot t hont ad,
ugyanakkor a Lupa-tavon a

Ha Mag yarország nem
vállalta volna el a rendkívüli
világbajnokság megrendezését, akkor 2019 után csak
2023-ban lett volna megtartva
az esemény, ez nagyon hosszú
kihagyás lett volna mind a
versenyzőknek, mind pedig a
sportág rajongóinak. Gyurta
Dániel olimpikon, háromszoros világ- és kétszeres
Európa-bajnok magyar úszó
örömtelinek nevezte, hogy a
bajnokságot mégis megtartja
hazánk, hozzátette, a 2017-es
esemény szervezésére ugyan
több idő állt rendelkezésre,
mégis üdvözlendő, hogy idén
is lehetőség van rá. Szerinte a
jog elnyerése óriási sportdiplomáciai sikernek könyvelhető el
és a nemzetközi sportszövetség
bizalmát mutatja meg.
Rövid idő áll rendelkezésre az
esemény megtervezésére és a
szervezés lebonyolítására, ezért
fontos, hogy szigorú pénzügyi
kontroll mellett valósuljon meg
az idei vb. Cél, hogy egyensúlyban maradjanak a kiadások
és a bevételek, ug yanis a
leg utóbbi es emé ny sorá n
elszállt a költségvetés, ami
miatt sok kritika érte az akkori
rendezést. A szervezőbizottság
tagja, Oszkó Péter szerint a
budapesti turizmus a járvány
miat t k r it ikus helyzetben
van, így a bajnokság segíthet
visszaszerezni az elmaradó
turisták egy részét, pozitívumként pedig kiemelte, hogy
új helyszínt nem szükséges
építeni az eseményre, ugyanis
a má r meglévőket fog já k
igénybe venni az esemény
lebonyolítása során.

Grandiózus pénzdíjazás
Rekordösszeg ű pén zdíjat,
összesen 5 720 000 dollárt
osztanak majd ki a budapesti
rendezvény győztesei között.
Úszásban és nyíltvízi úszásban
20 ezer dollárt ér majd az első,
15 ezer dollárt a második, és
10 ezer dollárt a harmadik
hely. Vízilabdában a győztes
csapatnak 80 ezer dollár üti
a markát, a műugrás és a
műúszás egyéni, illetve páros
számainak nyertesei 20-20
ezer dollárt kapnak a dobogó
legfelső fokáért. A világcsúcsokért további 50 ezer dollár
jár majd a bajnokoknak.

XX. évfolyam 2. szám

HIRDETÉS

2022. március 7.

13

MŰHELY

MŰEGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE

14

FÖLDSZINT

STANDFELIRATOK, STANDSZÁMOK

•
•
•

•
•

•
•

•
•
•

026
018
021

020

WC

•

027

017
023
022

050

024

052

051

052/B
051/C

051/B

053

053/B

•

WC

•

003
002

009
019

051/A

•

62
31
38
12
35
40
21
19

004
001

STANDOK
120-175

025

•

029

•

007
0 06

048
049

•

047

046

WC

•

9
49
54

031

•

028
008
0 05

016B
016A

•

014

013

045
STANDOK
120-175
010

•

ÉSZAKI
BEJÁRAT

030
012

015

•

035 034 033

043
011

•

1
7
2
24
20

032
040 039 038

044

•

041

DÉLI
BEJÁRAT

042

•

EÜ elsõsegélynyújtó hely

WC

•

054

•

073

•

071 072

•

059 058 057 056 055

•

27
28
4
73
67
65
15
53
11
13
14
17
72

069 070

•

22

061 060

•

062

•

INFOPULT
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066
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23

064 065

•

Mercedes-Benz Manufacturing
Hungary Kft.
• MERKBAU Zrt.
• Metal 99 Kft.
• Monolithic Power System Inc.
• Morgan Stanley Magyarország
Elemző Kft.
• NI
• Paks II Atomerőmű Zrt.
• PCB DESIGN KFT.
• PEC Central Europe
• PERI Kft.
• Pharos95 Kft.
• Famtonics
Procter & Gamble
Magyarország
• Régens Zrt.
• Richter Gedeon Nyrt.
• SAMSUNG SDI
• SAMSUNG SDI
• Shapr3D
• Sigma Technology
Magyarország Kft.
• Services4 - IT Kft.
• STRABAG
• Swietelsky
• TE Connectivity
• Thales
• Thyssenkrupp
• Tulip Interfaces
• UNIQA Raiffeisen Software
Service Kft.
• VERINT Systems Kft.
• VOLÁNBUSZ
• Wärtsilä Hungary Kft.
• WHB GROUP
• Wizz Air
• World Kinect Energy Services
• ZÁÉV Építőipari Zrt.
• ZOLTEK
•

60
ABB Kft.
44
Accenture
29
AFRY ERŐTERV
ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. 25
32
ASA Építőipari Kft.
16
Audi Hungaria
51
AVL Hungary Kft.
34
BAYER CONSTRUCT Zrt.
57
Bilfinger Tebodin
43
BlackRock
69
Budapest Főváros
Kormányhivatala
51/B
CLAAS Hungária Kft.
53/B
COGNIZANT
48
Colas Hungária Zrt.
50
Continental
56
Cooptech Kft.
64
CTEC
18
Ericsson
59
Future Plans Hungary Kft.
46
Garage Kft.
42
GE Gas Power
35/B
Gentherm Hungary
33
Gépészek Társasága Kft.
Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. 70
Haldex
68
Henkel Adhesive Technologies
55
3
Huawei
10
HungaroControl Zrt.
Infineon Technologies Cegléd Kft. 39
41
INFORMÁCIÓS HIVATAL
30
Interactive Brokers
5,8
Knorr-Bremse R&D Center
6
Knorr-Bremse Vasúti Jármű
Rendszerek Hungária Kft.
63
KSH
58
Laterex Építő Zrt.
71
Magna Car Top Systems Kft.
45
MAGYAR HONVÉDSÉG
47
MÁV - Volán - csoport

RUHATÁR

•

FÕBEJÁRAT
6

7

NAV.GOV.HU/KARRIER
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STANDFELIRATOK, STANDSZÁMOK
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Online kiállítók
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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APTIV Services Hungary Kft.
Bosch Csoport
Business Services Sector Hungary
Cloudera
code and soda
Deloitte
Egis Gyógyszergyár Zrt.
Nvidia
Reddal
Szellőző Művek Kft.
TDK Hungary
Tetra Pak Group
UNITEF’83 Zrt.
Utiber Kft.
Weinberg 93 Építő Kft.

BÜFÉ
HALLGATÓI
SZERVEZETEK
EXPO

121 120

•

WC

123 122

•

•

142 143

•

•

7

135 134 133 132 131 130 129 128

141

•

•

12

140

•

•

K.I.95.
Tudásfórum

K.I.96.

144 145 147 148 149 150 152
151/B
146

K.I.97.

WC

•

•

136
135
171
169
146
123
155

124

•

•

147

126 125

•

•

CV nyomtatás,
fénymásolás
INGYEN

K.I.62.

137 138 139

•

•

K.I.61.

138

158 157 156 155

•

•

EGYETEMI
HALLGATÓI
KÉPVISELET

173 174 175

•

•

171 172

•

•

153

4

•

•

KIEMELT KIÁLLÍTÓINK

162 161 160 156

•

•

139
170
140
124
143

163

•

•

174
122
137

165

•

•

NESTLÉ HUNGÁRIA KFT.
Nokia
One Identity - Software
Development
OTP Bank
RAIL CARGO HUNGARIA
SALTPAY
SONEAS Vegyipari Kft.
Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatala
Tata Consultancy Services
Hungary
Valeo-Siemens eAutomotive
Hungary Kft
Veriest Hungary Kft.
Wienerberger csoport
WRD Labs Zrt.
X-Chem Zrt.
ZF Hungária Kft.
ZIEHL-ABEGG
Zyntern.com Állásportál

166 167 168 169 170

•

•

164

•

•
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•

A&F Optika
157
ABBYY
175
153
ACCELL Hunland Kft.
144/B
ÁllásStart Magyarország Kft.
167
ARM
121
Art n Bau Kft.
132
BALLUFF Elektronikai Kft.
172
Bau- Vip General Kft.
148
Beruházási Ügynökség
126
BKK Zrt.
151/A
BME Hallgatói Szolgáltatási
151/B
Igazgatóság
144
BorsodChem Zrt.
129
BUDAPEST AIRPORT
154
Continental AI Development
Center
130
CRITERION Csoport
150
DILIGENT Global Procurement
125
Dräxlmaier Group
168
DVM Group
158
EATON Business Service Center
142
E.ON Hungária Csoport
156
Europass, Erasmus+
152
everbridge
131
evosoft Hungary
141
INGENIEURGESELLSCHAFT
HETZEL
173
Kontúr Csoport Kft.
127
KPMG
134
L&P Solutions Kft.
145
MARKET CSOPORT
133
MAVIR Zrt.
166
Mirrotron Kft.
149
MISZI Műegyetemi
Iskolaszövetkezet
120
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
128
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

6

•
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•

I. EMELET

DÍSZTEREM
BÖRZE LUNCH

BÖRZE
CAFÉ

9

MAVIR – AZ ENERGIA JÖVŐJE
STABILITÁS I FEJLŐDÉS I SZAKÉRTELEM

Ha villamosenergia, akkor MAVIR. A Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. működteti a mintegy 4860 km hosszú hazai villamosenergia-átviteli
hálózatot, az alállomásokat, és juttatja el az energiát az otthonokba, vállalkozásokhoz, intézményekhez.
Új korszak küszöbén állunk: a villamosenergia rohamtempóban válik do- minánssá,
kiváltva más, elavult, vagy nem fenntartható energiaforrásokat. A MAVIR ennek
a változásnak az élén haladva nem csupán leköveti, hanem egyre inkább
előmozdítja a folyamatos megújulást. Vállalatunk sikereinek alapja az egyedülálló
tudású és tapasztalt szakembergárda, az értékvezérelt, összetartó közösség.
Kiváló szakmai környezet, csúcstechnológiát képviselő IT-megoldások várják mindazokat, akik hosszú távú, sikeres karriert szeretnének egy stabil, kiemelt fontosságú
és fejlődésorientált vállalatnál elérni.
Várunk a MAVIR-ban. Ha szeretnél közénk tartozni, nyitott pozícióinkról,
álláslehetőségeinkről karrier oldalunkon tájékozódhatsz:
www.mavir.hu/web/mavir/karrier
A szakmai önéletrajzokat a karrier@mavir.hu e-mail címre várjuk.

TELJESÍTSD BE NÁLUNK KARRIERÁLMAID!
Csatlakozz Te is Társaságunkhoz, dolgozz velünk Magyarország
villamosenergia-ellátása biztonságáért.
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KERESS JÓL! MUTASS JÓL!
Tudatos jelenlét online és offline –tippek karrierépítőknek
Akár szakmai gyakorlatról, szakkollégiumi felvételiről vagy álmaink állásáról van szó, ha
karrierépítésbe kezdünk, kapcsolatba kerülünk más emberekkel. Az pedig, hogy végül milyen
lehetőségekhez jutunk, ezeknek a kapcsolatfelvételeknek a minőségén, és a rólunk kialakuló
benyomásokon is múlik.
Nem csak pályakezdőként fontos, hogy a szakmai (és személyes) tulajdonságainkat tudatosan
és következetesen kommunikáljuk a környezetünk, leendő munkáltatónk és kollégáink felé.
Ismerjük fel, mely pontokon lehetünk hatással a rólunk kialakuló véleményekre, és mutassunk
magunkról egy valós, ugyanakkor figyelemfelkeltő és megjegyezhető képet.
Az alábbiakban összegyűjtöttük a karrierszempontból legalapvetőbb online és offline
területeket, amelyeket érdemes átnézni/frissíteni/követni/feliratkozni, mielőtt munkakeresésbe kezdünk.

ONLINE JELENLÉT

2. E-mail

Nézd át, milyen oldalakon vagy fent, és mi látszik ebből
azok számára, akik nem az ismerőseid. És fordítva:
ha aktívan keresel állást és mondjuk már ki is néztél
magadnak cégeket, érdemes követni őket. Mostanában
teljesebb képet kapsz egy munkáltató tevékenységéről,
a kollégákról, de még a céges büfé felszereltségéről is,
ha megtalálod hozzá a megfelelő keresőcímkét.

Nem fogunk meglepni: használj
megbízható fiókot, amit te
bárhonnan elérsz, más emberek
viszont nem. Készíts automatikus
aláírást elérhetőségekkel, például
a blogod címével. Ha már van
aláírásod, frissítsd az adatokat.
(Mondjuk, ha benne maradt volna,
hogy Tóth Zoltán ninja warrior...)
Gondold végig, a lehetőségekhez
mérten elég egyszerű és logikus-e
a címed, ha telefonon kell
lediktálnod, miközben a metrón
utazol. Ne a címválasztásnál
legyél határtalanul kreatív: ha
Tóth Zoltánnak hívnak, lehetne
ez a címed, de inkább ne legyen:
natlozhtot@mmail.com!

Készíts LinkedIn-profilt! Találj rá azokra, akikkel
már volt közös egyetemi vagy munkaprojekted.
Kérj
megerősítéseket
szakmai
készségeidre.
Iratkozz fel álláskereső portálok hírlevelére, kövess
szakmaspecifikus álláskereső oldalakat a közösségi
médiában is (Pl.: Mérnöki állások, Gyógyszeripari
állások, Állások a médiában). Itt sok esetben beugrós
projektfeladatokat is találsz, melyek kapcsolatépítésre
és tapasztalatszerzésre is kiválóak.

Állítsd be az URL-címed!

Válassz megfelelő képeket!

Banner fotó

1584x396 pixel

400x400 pixel

1. Közösségi média

Haladó szint

Kezdő szint

barátságos
mosolygós

Fősor (Headline)
rövid, tömör szakmai összefoglaló rólad
szokatlan, meghökkentő, ötletes és frappáns
figyelemfelkeltő egy ismeretlen számára is

Összefoglaló (Summary)
Használj szakma-specifikus kulcsszavakat!
Hangsúlyozd a képességeid, kiemelkedő eredményeid!
Támaszd alá őket - miért fontosak ezek, és mit jelentenek a
leendő munkatársaidnak, munkáltatódnak?

Legyen a profilban legalább két korábbi álláshely,
rövid, tárgyilagos munkaköri leírással.
Pályakezdőként is legyen legalább két kiemelt aktivitás, közösségi
szerepvállalás az egyetemi, iskolai évekből.

Skills
Sorolj fel legalább 5 képességed!
Kapcsolódj!
1.Szinkronizáld a profilod az email címjegyzékeddel!
2. Keress ismerősöket!
3. Kezdeményezz!
Kövesd azokat a személyeket/oldalakat, akik inspirálnak, és kapcsolódnak
a szakmádhoz, de kerüld az ismeretlenek tömeges bejelölését!

100%

A profilod honlapcíme legyen egyszerű, ezáltal könnyebben
visszakereshető leszel.
"hu.Linkedin/in/keresztnevvezeteknev"

Endorsements megerősítések

Recommendations ajánlások

A képességeidet
megerősíthetik munkatársaid,
barátaid, ügyfeleid.

Még erősebb referencia,
hogy miért jó veled
együtt dolgozni.

tükrözze a személyiséged,
érdeklődésed!

professzionális

Mindenkinek van múltja az interneten, és e múlt bizonyos részleteit, ha akarnánk, sem tudnánk megváltoztatni. Itt a cél inkább az, hogy friss szemmel nézzük át a közösségi médiában
látható régi tartalmainkat, és ha valami már nem tükrözi a jelenlegi érdeklődésünket vagy
ízlésünket, azt tegyük szűkebb körben elérhetővé.

Építsd fel a LinkedIn-profilod!

Építsd fel a LinkedIn-profilod!

Profilkép

Az internet nem felejt, de ettől nem is kell kétségbe esni

3. Szakmai oldalak

Ha úgy döntesz, hogy regisztrálsz szakmai vagy álláskereső oldalakra, észre
sem veszed, de máris elkezdted áttekinteni és összegezni a szakmai múltadat,
terveidet, kompetenciáidat. A profi karrieroldalak lényegi kérdései és az erre
adott válaszaid nagy segítséget jelentenek majd neked a CV-d megírásakor.

Kitöltött profillal 40x több esélyed van, hogy
megtaláljon egy lehetőség!
A LinkedIn előtérbe helyezi a teljesen kitöltött
profilokat, tehát nagyobb eséllyel dobja ki a
profilodat egy keresésnél.

Adj és kapj!
Ha megerősíted mások képességeit, számíthatsz a viszonzásra.
Maradj hiteles!
Törekedj arra, hogy releváns személytől kapj, aki ismeri a munkád.
Ajánlásokkal a profilod láthatóbb lesz, hitelesebb és bizalomkeltőbb.

S
E
O

Használj tudatos kulcsszavakat, hogy a megfelelő
ajánlatokkal találjanak meg!
A keresett pozíciónak megfelelő,
valóban releváns tapasztalatokat, képességeket tüntess fel!
Így nagyobb eséllyel talál meg olyan állásajánlat, amire alkalmas leszel.

Kerüld a túl gyakori
kifejezéseket!
Legyél kreatív!
Sokkal meggyőzőbb, ha
példákkal, eredményeiddel
alátámasztva mutatod
be magad.

BUZZWORDS
Specialise
Experienced
Skilled
Leadership
Passionate
Expert
Motivated
Creative
Strategic
Focused

Aktivitás
Lépj be szakmai csoportokba!
Posztolj szakmai témákról, írj néhány saját gondolatot!
Oszd meg szakmai anyagaidat!
Közzéteheted prezentációdat, cikkedet, egy szakmai
rendezvényen veled készült videót, képet az
eseményről.
Kerüld a magánéleti témákat!

ÉPÜLETVILLAMOSSÁG
ÉPÜLETGÉPÉSZET
MŰEGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE 2022 / STAND
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www.ig-hetzel.com

TOP
JOB
MŰHELY

EXCELLENT
TECHNICAL BUILDING
EQUIPMENT
FOR INDUSTRY

GERMANY

Munkalehetőség
Németországban

JELENTKEZZ

!

SCHWÄBISCH GMÜND
STUTTGART
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MIRE FIGYELJ, HA ÁLLÁSHIRDETÉST OLVASOL?

Láss a szavak mögé, értelmezd jól az elvárásokat és az előnyként feltüntetett
kompetenciákat. Legyen szemed a neked való hirdetésekre, így sok energiát,
feleslegesen elküldött pályázatot és visszautasítást spórolhatsz meg magadnak!

Ne ismételj. Használd
a saját szavaidat!
„Érdekelnek az
új megoldások,
a szakterületek
találkozásai.
Aktívan keresem a
kihívásokat.”

ENERGIA KFT.

ENERGETIKAI
MÉRNÖK
FELADATOK
Energetikai szakreferensi jelentések készítése
Közreműködés energetikai auditokban
Döntéselőkészítő számítások összeállítása

ELVÁRÁSOK
Energetikai mérnök diploma (BSc/MSc)

ÖNÉLETRAJZ
Az önéletrajz az útlevél, ami eljuttat az állásinterjúig, ahol már
személyesen kerülhetsz kapcsolatba a munkáltatókkal. Ezért fontos,
hogy az önéletrajzod kellően meggyőző legyen, tükrözze a szakmai
felkészültséged, kompetenciáid, egyéniséged, és illeszkedjen az
álláshoz, amit szeretnél megpályázni.

ALAPOK

"A vasalódeszkák
valójában szörfdeszkák,
akik feladták az
álmaikat. Ne legyél
vasalódeszka!"

Formátum: pdf (ha nem kérnek mást)

Elnevezés: sajatnev_CV
Típusok: amerikai, europass, kreatív
Hossza: max. 2 oldal, pályakezdőként 1

MS Office felhasználói szintű ismeret

Pályázott pozícióra szabni, állásonként

Proaktivitás, önálló munkavégzés

külön verziók

ELŐNYT JELENT
Műszaki ellenőri végzettség

Ami előny, annak nem
kötelező teljesülnie!

Tárgyalóképes angol nyelvtudás
Energiakereskedelemre való rálátás
Ha van már munkatapasztalatod, pályázz most! hello@energia.com

Jelentkezz, ha nincs
munkatapasztalatod, DE:
• gyakornokként
dolgoztál már ebben a
beosztásban;
• és saját projektet
is megvalósítottál
hobbiból.

ai1645777463330_OTP_HR_állásbörze_137x175_PRESS.pdf

Ha nem teljesül
100 %-ban minden
feltétel, akkor is add be
a jelentkezést! Ismerd
meg a céget, szerezz
tapasztalatot
az interjúzásban!
1

2022. 02. 25.

Egy önéletrajz sokféleképpen épülhet fel és nézhet ki. Főképp attól függ,
hogy milyen céghez, milyen pozícióra pályázol, és mennyi tapasztalatod
van már a munkaerőpiacon.
Rendelkezel-e munkatapasztalattal vagy pályakezdő vagy?
Milyen képet szeretnél mutatni magadról? Milyen készséget,
szakmai/személyes tulajdonságot emelnél ki?
Elvárás-e, hogy egy megadott sablont kövess (például europass vagy
közszolgálati)?

ÁTLÁTHATÓ
LÉNYEGRE TÖRŐ
LOGIKUS FELÉPÍTÉS

9:24

TERVEZD VELÜNK A JÖVŐDET:

ÉPÍTSD VELÜNK A JÖVŐ
NAGYSZERŰ ÉPÜLETEIT!
A 30 éves BAU-VIP cégcsoporthoz tartozó BAU-VIP
Generál Kft. a hazai építőipari piac tapasztalt, komoly
referenciákkal rendelkező szereplője.
Generálkivitelezőként műemlék- és egyéb épületek
komplex felújításával és teljes rekonstrukciójával, új
épületek kulcsrakész megvalósításával foglalkozunk.
Portfóliónkhoz tartozik továbbá a magasépítés minden
ága, valamint szerkezetkész épületek és meglévő
belső terek egyedi belsőépítészeti kialakítása.

C

M

Y

CM

MY

CY

TÉGED KERESÜNK HA

CMY

K

Jó helyen keresel
Csatlakozz hozzánk,
mert nálunk stabil munkahelyen
és támogató csapatban fejlődhetsz!
karrier.otpbank.hu

2022. március 7.

VÉGZŐS / VÉGZETT ÉPÍTŐ- VAGY ÉPÍTÉSZMÉRNÖK VAGY,
SZAKMAI FEJLŐDÉSI LEHETŐSÉGET KERESEL,
KÉSZEN ÁLLSZ A KIHÍVÁSOKRA ÉS HOSSZÚ TÁVRA TERVEZEL,
SZERETNÉL ÉRDEKES ÉS VÁLTOZATOS FELADATOKAT KAPNI EGY STABIL CÉGNÉL,
AZ ANYAGI MEGBECSÜLÉS, VERSENYKÉPES JÖVEDELEM IS FONTOS A SZÁMODRA.

LÁTOGASS EL A 172-ES STANDHOZ,
ISMERD MEG CÉGÜNKET,
BESZÉLGESSÜNK A TERVEIDRŐL!
BAU-VIP Generál Kft.

         

      

+36 30/911-4762
1089 Budapest, Benyovszky Móric u. 4.
vantal.eva@bauvip.hu
www.bauvip.hu
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ÖNÉLETRAJZTÍPUSOK
KRONOLOGIKUS

EUROPASS

Amerikai típusú önéletrajz
Tényszerű adatok
Fordított időrendi sorrend
(legfrissebb elöl)
Tapasztaltabb
munkavállalóknak ajánlott

Sablon alapján
Meghatározott
tartalom és forma
Elavult
Csak, ha kifejezetten kérik, vagy
EU-s intézményhez pályázunk

FUNKCIONÁLIS

KÖZSZOLGÁLATI

Kompetenciaalapú
Képességek, ismeretek, szakmai
tapasztalatok csoportosítása
Adott munkakörhöz igazítva
Időrend nem hangsúlyos
Pályakezdőknek ajánlott

Sablon alapján
Meghatározott
tartalom és forma
Közszolgálati
foglalkoztatás esetén

KOMBINÁLT

EGYEDI

A kronologikus és
a funkcionális ötvözete
Eredményközpontú
A pályázott munkakör
követelményeit is figyelembe
veszi

Szabadabb forma
Illeszkedik a személyiségedhez
és a kívánt pozícióhoz
Egyedi grafikai megoldásokat,
videó készítését is jelentheti

A különböző
önéletrajz-típusokra
a HSZI CV-kurzusában
találsz mintát:
ÖNÉLETRAJZÍRÁS
ONLINE KURZUS
ANGOLUL IS

MOTIVÁCIÓS LEVÉL
A motivációs levél egyetlen küldetése, hogy megnyissák a CV-det. Egyszerű eszköz arra, hogy
megmutasd: tudod, hogy hova pályázol, hogy miért érdekel a pozíció, és ott mivel szeretnél
foglalkozni. Plusz pont, ha nevet is tudsz írni a megszólításba. Ha kifejezetten kérik a motivációs
levelet, ne próbáld megúszni, mert nem fognak behívni...
Egy kis segítség, ha elakadnál:

ESÉLYEGYENLŐSÉG FORDÍTSD ELŐNYÖDRE A HÁTRÁNYOD!
Nagyon fontos, hogy már a CV-d megírása előtt megvizsgáld a helyzeted egy kicsit más
szemszögből, hiszen, ha te magad sem vagy tisztában azzal, hogy a speciális igényed miatt
milyen előnyeid lehetnek, akkor arról nehéz lesz meggyőzni a munkáltatót. Viszont, ha
meg tudod fogalmazni, hogy ez a helyzet miben segít neked, milyen jó tulajdonságodat,
képességedet köszönheted neki, azzal már sokkal meggyőzőbb tudsz lenni egy állásinterjún is.
Gondold végig, hogy a hátrányodból mi az, amiket tanultál, mi az, amit az előnyödre tudsz
fordítani! Mutatunk néhány példát:
• Ha látássérült vagy, éppen ezért nem ítéled meg az ügyfeleidet, klienseidet a kinézetük
alapján, jobban tudsz a szakmaiságra törekedni. Vannak olyan pozíciók (kiválasztási
szakember, tréner, ügyfélkapcsolati munkakörök), ahol ezt kiemelheted.
• Ha kerekesszékkel közlekedsz, valószínűleg sokféle tapasztalatot szereztél az emberek
viselkedésével, reakciójával kapcsolatban. Bizonyára sokszor kerültél olyan nehéz
helyzetbe, amit neked kellett megoldani vagy másoktól kellett segítséget kérni. Éppen
ezért jobban feltalálod magad, hatékonyabban kezeled a stresszes helyzeteket, és nem
okoz gondot a megfelelő kommunikáció sem.
• Ha cukorbeteg vagy, nagyon oda kell figyelned az étkezésedre, mindig felkészültnek kell
lenned, előre kell tervezned, éppen ezért a pontosság, a tervezés és a határidők betartása
kimondottan jól megy már neked.

GYAKORLAT

Írd le az összes olyan tényezőt, melyet a mindennapi életben vagy a munkavégzésben
hátrányodnak érzel, mellé pedig írj két olyan készséget, előnyös tulajdonságot, amelyek
éppen ezért alakultak ki!

További infók a BME esélyegyenlőségi szolgáltatásairól itt érhetők el:

Nyitott vagy új dolgok elsajátítására, jó
kommunikációs készségekkel rendelkezel és
beszélsz angolul, de akár több nyelven is?
Az üzleti szolgáltató szektorban biztosan
megtalálod a helyed!
A cégek és a munkakörök listája igazán változatos ebben a
szektorban, azonban van ami közös:
Modern irodákban, a legújabb technológiákkal, rugalmas
munkabeosztással, home office lehetőséggel dolgozhatsz
A pályakezdők átlagkeresetének akár a másfélszeresét is
megkaphatod
A fizetés mellé szuper juttatások széles skálája, és
előrelépési lehetőségek is várnak rád
Emellett garantált a folyamatos fejlődés, tréningek és
tanulási lehetőségek.
Ez a szektor olyan pályakezdőket keres, akik:
Szeretnének egy nemzetközi csapat tagja lenni- nem jelent
problémát az idegennyelv használata szóban és írásban
Erős vágyat éreznek a tanulásra, fejlődésre
Együttműködőek, kreatívak
Jó kommunikációs képességekkel rendelkeznek
@bsshungary

MŰHELY

bsshungary.com
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Emellett azt is vedd számításba, hogy:
• mit keres a cég, mire lehet kíváncsi a szakmai múltadból (kutatómunka);
• mik a legjelentősebb eredményeid, a legerősebb készségeid, értékeid;
• hogyan illeszkedik ez a pozíció a karrierutadba;
• hogyan tudnál megfontoltan, de nyíltan beszélni arról, hogy neked mik az igényeid, terveid;
• hogyan tudnád tapasztalataidat, értékeidet történetbe ágyazva elmesélni. Ebben segíthet
a STAR-technika:

Hasznos tudás, ha hitelesen és frappánsan
tudod bemutatni magad akkor is, ha csak 1
perced van rá, vagy nagy a nyüzsgés körülötted.
Fontos, hogy a beszélgetés fókuszában a
szakmai érdeklődésed, ambícióid legyenek,
viszont megfelelő arányban a személyiségedről
is mutass meg részleteket, hiszen ez is fontos
szempont lehet a kiválasztáskor. Különösen
akkor, ha csapatban szeretnél dolgozni.

Gondold végig a legfontosabb
tapasztalataidat ezeknek a
kérdéseknek megfelelően,
hogy megfontolt és hiteles
választ adhass függetlenül
attól, hogy 30, 60 vagy akár
120 másodperced lesz rá.

Most megosztunk néhány módszert, amelyek
abban segítenek, hogy az élő találkozások alkalmával gördülékenyen menjen a párbeszéd,
és arról szóljon, ami fontos.

MESÉLJEN
MAGÁRÓL!
ELEVATOR SPEECH

A STAR (Situation, Task, Action, Result)
technika az állásinterjúk során alkalmazott
kérdezési mód, amivel az interjúztató
a pozícióhoz szükséges összes releváns
információt összegyűjtheti.
• Szituáció: „Mutass be egy
közelmúltban történt helyzetet, amit
kihívásként éltél meg!”
• Feladat: „Mit kellett elérned?”
• Cselekvés: „Mit tettél?”
• Eredmények: „Mi lett ennek az
eredménye? Mit értél el és egyezett
ez a kitűzött céljaiddal? Mit tanultál
ebből a tapasztalatból? Tudtad azóta
hasznosítani ezt a tapasztalatot?”

hszi.bme.hu
Fb.com/bmetanacsadas
Instagram.com/hszi.bme

Képzeld el, hogy belépsz egy liftbe egy belvárosi irodaházban. Ahogy az ajtó bezáródik, odalép
hozzád valaki és következőt mondja: „Helló, az álomcégednél én foglalkozom a kiválasztással.
Mesélj magadról!” Fel vagy készülve egy hasonló esetre? A jó „elevator speech” elegendő
háttér-információt nyújt és kellően lelkesítő ahhoz, hogy a másik személy folytatni akarja a
beszélgetést. Az interjúk első kérdése legtöbbször: „Kérem, meséljen magáról!” Ha jól indítod
a beszélgetést, ezzel is tovább építed a pozitív első benyomást. Az első lépés a jó bemutatkozáshoz az, hogy kellően ismerd önmagad és tudd, mitől vagy te egyedi.

Ha már elhelyezkedtél, vagy csak szeretnél tájékozódni a munkavállalásról,
az alapfogalmakról, nézz bele ‘Vigyázz! Kész! Munkakezdés!’ című,
pályakezdőknek szóló füzetünkbe:

Mentális és karriertámogatás BME-seknek

Bővebb infókért gyere a karrieroldalunkra:

A SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALA 1896-ban jött létre. A szellemi tulajdonvédelem országos hatáskörű államigazgatási szerve, tevékenységét
önállóan működő és gazdálkodó kormányzati főhivatalként látja el.
Fő feladataként a különféle iparjogvédelmi oltalmi formákhoz kapcsolódó hatósági tevékenységekért felel. Végzi a szerzői és szomszédos jogok közös kezelését végző szervezetek nyilvántartásával és felügyeletével járó, valamint a K+F minősítésével összefüggő
hatósági feladatokat. Feladat- és hatáskörébe tartozik továbbá az állami dokumentációs és információs tevékenység a szellemi tulajdon területén, valamint a szellemi tulajdon védelmét szabályozó jogszabályok előkészítésében való részvétel. Működteti a
Hamisítás Elleni Nemzetközi Testületet.
A világ legfejlettebb hasonló intézményeivel való együttműködés páratlan lehetőség a
mérnöki és természettudományi, a jogi és közgazdasági vagy informatikai végzettségű
fiatal szakemberek számára.

A career built around you
It’s time to listen to your calling and let your skills,
talents and experiences become your future.

Choose your impact!
Connect at careers.deloitte.com

2022. március 7.

Telefon: +36 1 312 4400
Cím: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.
E-mail: hoo@hipo.gov.hu
Honlap: www.sztnh.gov.hu
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Törődünk a jövő
megteremtésével
ÅF és Pöyry egyesüléséből létrejött az AFRY.
17 000 mérnök, tervező és tanácsadó, akik
elég bátrak ahhoz, hogy kiálljanak azért,
amiben hisznek. Megoldásokat kínálunk az
infrastruktúra, az ipar és az energia területén.
Célunk: fenntartható változást hozni a
következő generációk számára.

afry.com/hu-hu

CSATLAKOZZ TE IS
A PAKS II. ZRT.
CSAPATÁHOZ!
AMT KÍNÁLUNK:

• Magyarország legnagyobb energetikai beruházásában való aktív részvétel
• Versenyképes jövedelem és széles körű juttatási csomag
• Folyamatos szakmai fejlődés és kihívásokkal teli, felelősségteljes feladatok

JUTTATÁSOK:

• Egészségbiztosítás
• Önkéntes egészségpénztári hozzájárulás
• Cafeteria
• Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás
• Mobiltelefon
• Villamosenergia-vásárlási kedvezmény kompenzációja
• Albérlet támogatása
• Szolgálati lakás igény esetén

JELENTKEZÉS:

karrier.paks2.hu
Paks II. Atomerőmű Zrt.
7031 Paks, Pf. 116
+36 75 999 200
info@paks2.hu

MŰHELY

Web: www.paks2.hu
Facebook: Paks II. Atomerőmű Zrt.
Linkedin: Paks II. Nuclear Power Plant Ltd.
Twitter: @Paks2Atomeromu
Instagram: paks2_atomeromu
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Drónok kavalkádja
2021 februárjában hatályba
lépett az Innovációs
és Technológiai
Minisztérium által
benyújtott törvényjavaslat, mely az
uniós szigorításokkal összhangban
szigorúbb
kereteket szab a
drónhasználatra.
P Ő D Ö R G ER G Ő
Egy éve már, hogy hazánkban is jogerőre
emelkedett a pilóta nélküli légijárművek
szigor ítását előíró tör vény. Habár
Magyarországon kimondott dróntörvény
nem létezik, a kapcsolódó alapfogalmakat- és szabályokat a légiközlekedésről
szóló 1995. évi XCVII. előírás részletezi.
Ebben a jogszabályban történt most
számos változás, melyek kiterjednek
a drónok csoportosítására, a reptetési
területre, a szükséges vizsgákra és
engedélyekre.
Az egyik legfontosabb változás, hogy
már egészen alap működésű eszközök is
a drónok kategóriájába kerültek. Az alábbi
négy kritérium bármelyikének teljesülése
esetén regisztrációs kötelességünk van az
Innovációs és Technológiai Minisztérium
felé: az eszköz nem sorolható a hatályos
EU-szabályozás szerinti játék kategóriába,
nehezebb mint 120 gramm, adatrögzítővel rendelkezik vagy a távpilótától 100
méternél messzebb is el tud távolodni.
A regisztráció tulajdonképpen egy papír
alapon vagy elektronikusan végezhető
nyilvántartásba vételi folyamat, mely a
drónt besorolja egy adott kategóriába és
hozzárendeli egy természetes vagy jogi
személyhez. A különböző díjak összesen
körülbelül 10.000 forintot tesznek ki.
Attól azonban, hogy hivatalosan regisztráltuk a drónt, még nem reptethetjük
azt bárhol és bármikor. Értelemszerűen
a repülőterek, katonai bázisok, alapvető
infrastrukturális létesítmények tiltott
övezetnek számítanak, de azzal is vétünk
a törvény ellen, ha például egy fesztiválon tömeg felett vagy mások magánterületén működtetjük az eszközt, nem
is beszélve az engedély nélküli kép- és
hanganyag rögzítésről. A területi besorolásról részletes lista érhető el, azonban, ha
egy esküvőt vagy más családi programot
szeretnénk megörökíteni, esetleg vállalkozáshoz használnánk drónt, kötelező eseti
légteret igényelni. Ez az engedély a lakott
terület feletti drónreptetésre vonatkozik.

2022. március 7.

A szabály már korábban is létezett,
most csak néhány pontban változott
meg: ezentúl kötelező lesz az igényléskor megnevezni a drónreptetés célját.
Állami szerv munkavégzése? Gazdasági
vagy szabadidős tevékenység? A pontos
megnevezés prioritási sorrendet is jelent,
ha egy területen egyidőben több igényt
is leadtak. Emellett eseti légteret ezentúl
maximum 7 napra lehet igényelni.
További fontos változás, hogy a jogszabály
kiszélesítette a vizsgakötelezettséget.
Habár az ingyenes elméleti oktatáson
a részvétel nem kritériumkövetelmény,
a leendő drónozók nak számot kell
adniuk légtérhasználati, légiközlekedésszabályozási és biztonsági tudásukról is.
A jogi lépések és a tudás megszerzése
mellett a drónbirtoklás nem is olcsó
mulatság. Az eszköz tömegének függvényében felelősségbiztosítás megkötésére
lehet szükség, ami a legnehezebb drónok
esetében elérheti a 10 millió forintot is.
Összességében tehát hosszú folyamat
vezet a legális drónozáshoz, de a szigorítás
a jövőb e n vá rh ató robba n á s sz er ű
felhasználás tükrében már most racionális
lépésnek tűnt.
Az új magyar szabályozást az Európai
Unió váltásával összhangban vezették
be, amely szintén jelentősen szigorította
és nagyobb keretbe foglalta a drónokra
vonatkozó törvényeket. A váltást az
is indokolta, hogy a pilóta nélküli légi
eszközök valószínűleg egyre inkább
teret nyernek az élet minden területén.
Legyen szó az ingatlanirodák és építészek
építményfelméréseiről, esküvőkről vagy
fesztiválokról, esetleg felsővezeték-vizsgálatról, a drónok felhasználási területe
széles spektrumot mutat. És még szó
sem esett a kereskedelemben betöltendő
szerepükről, ami kiválthatja a csomag és
levélkézbesítést. Ezzel a vállalatok jelentős
összegeket spórolhatnak, miközben nagy
mennyiségű munkaerő szabadulhat fel.
Hogy a légteret ne lepje el az ellenőrizetlen
drónok sokasága, a szigorodó szabályozás
jogos és érthető. A drónhasználat terén
bevezetett új törvények emellett ösztönzik
az i n format ikai szektor vonatkozó
területeinek és a szoftverfejlesztésnek
evolúcióját is.
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Bifidusz és társai
Évről-évre új
trendek hódítanak
az egészséges
életmód és a
szépségápolás
területén, és nem
győzzük kapkodni
a fejünket, hogy
a reklámokban
látott termékek
közül melyik lehet
valóban hatékony,
mit érdemes
megvásárolni.
K I S S A D R I EN N
SÁNDOR LILI

AHA, BHA, PHA

A bőrápolási rutinhoz hozzátartozik a hámlasztás is, ehhez
nyújtanak segítséget a hámlasztó
savak (AHA = alpha hydroxi
acid, BHA = beta hydroxy acid,
PHA = polyhydroxy acid). Ezek
a szerves vegyületek (pl. szalicilsav, glikolsav, tejsav) nem
fizikai tisztítást végeznek, mint
a bőrradírok, hanem az elhalt
há msejtek közöt t i kapcsoló dások oldásával segítik a szabad
távozásukat. Az alfa-hidroxisavak
elsősorban az öregedő, napkárosodott és/vagy száraz, fakó
bőr számára ideálisak, míg a
béta-hidroxisavak nagyszerűek a
mitesszerekkel, pattanásokkal és
tág pórusokkal küszködőknek.
A polihidroxisavak jó választást
jelentenek napkárosodott és/
vagy száraz, fakó bőr számára,
halványítják a barnás foltokat és
fokozzák a bőr nedvességmegtartó
képességét. Kémiai hámlasztót
viszont körültekintéssel, a bőrtípusu n k nak megfelelően kell
választani, mert egy agresszívebb
szer több kárt okozhat, mint
amennyit használna.

Bifidus actiregularis

A joghurtokban megtalálható
baktérium túlzás nélkül a világ
legtöbbet reklámozott élőlénye: de
vajon megérdemelt ez a hírnév?
A vékony-, illetve főleg a vastagbelek nyálkahártyáin élő mintegy
félezer fajta baktérium többsége
elengedhetetlen szolgálatokat
tesz a szervezet kiegyensúlyozott

működéséért: védik a bélrendszert a kórokozó, toxint termelő,
fertőzést okozó baktériumtörzsek
megtelepedésétől, és segítik a
szervezet védelmi rendszerét, az
immunsejtek termelődését. Még az
1 kg-os, vödrös joghurt doboza sem
lenne elég nagy ahhoz, hogy az
500 fajta baktérium neve ráférjen,
így hát a gyártónak választani
kellett: a Bifidus actiregularisnak
jutott a vörös szőnyeg, és többi,
499 társa csak csöndben segíti az
emésztésünket.

Q10 koenzim

A Q10 koenzim molekulát, más
néven az ubikinont több, mint
60 éve, 1957-ben fedezték fel.
Alapvető szerepe van a sejtek
a nyagcsere folya mat a iba n,
emellett csökkenti az oxidatív
stresszt, vagyis a szabadgyökök
képződését, azaz antioxidáns
hatást fejt ki. Mivel mennyisége az
életkor előrehaladásával csökken,
ezért a feltételezések szerint az
ubikinon a fiatalság megőrzésében kulcsfontosságú, emiatt
pótlására idősebb korban kiemelt
figyelmet érdemes fordítani. Ez
ma már könnyedén megoldható:
az étrendkiegészítőknek mind
a felszívódása, mind pedig a
biológ i a i h a sz no s ít h ató s ága
k it ű nő. Ám éppúg y, m i nt a
kollagén esetében, a Q10 kapcsán
is megoszlanak a vélemények:
sokak szerint a krémekkel és
pa kolások kal bőrbe jut tatot t
molekulák nem képesek felszívódni, és kifejteni hatásukat.

Urea

A rejtélyes nevű, sok krémben
és testápolóban megtalálható
urea valójában egy igen egyszerű
molekula, a karbamid. Ez a szerves
vegyület az emlősök fehérjea nyagcseréjének végterméke,
ami a szervezetből a vizelettel
választódik ki. Egy felnőtt ember
k a r ba m idü r ít é s e kör ü l b e lü l
napi 25–30 g – tehát nem egy
drága és nehezen fel lel hető
anyagról beszélünk. Az egészs ége s bőrb e n kör ü lb elü l 28
mikrogramm karbamid található
n ég y z e tc e nt i mé t e r e n ké nt, a
dehidratált, száraz bőr ennél 50
százalékkal, az ekcémások bőre
pedig 80 százalékkal kevesebbet
tartalmaz. Képes a vízmolekulák
megtartására, valamint segít
felgyorsítani a bőr megújulási
folyamatát, mert keratolitikus
tulajdonsága is van, azaz felbontja
az elhalt hámsejtek közötti kapcsolatokat. Robbanószerek stabilizátora, cigaretták ízfokozója,
barnító adalék sütőipari termékeknél és az AdBlue nevű dízelmotor adalékban is megtalálható
– mire nem jó tehát az urea?!
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Mik azok a sütik?
Tim Berners-Lee
1989-ben kidolgozta a Web
működéséhez
elengedhetetlen
megoldást,
a HTTP-t
(HyperText
Transfer
Protocol). Ez a
technológia tette
lehetővé a HTML
dokumentumok,
magyarán a
weblapok szállítását, lekérését,
módosítását
az Interneten
keresztül.

magasabbra és magasabbra
léptek az evolúció létrafokain,
egyre egyértelműbbé vált,
hogy a dzsungelt életben tartó
protokollnak van hatalmas
hiányossága. A HTTP ugyanis
eg y úg y nevezett stateless
(állapottalan) protokoll. Ez
azt jelent i, hog y mikor a
cicaskepek.hu főoldalán rákattintunk az „A Hét Macsekja”
címet viselő menüpont ra,
a k ko r a m i k é r é s e i n k e t
kiszolgáló szervernek
fogalma sincs róla, hogy a
főoldalról érkezt ü n k épp,
vagy hogy mit néztünk már

a kisállattulajdonosok eleinte
macskatápról, majd rövidesen
elkerülhetetlenül politikai
szereplők etnikai és vallási
hovatartozásáról vitatkozhatnak az oldalon belül, akkor
bizony bajban volt: hogyan
t udja megkülönböztet ni a
bejelentkezett felhasználóit a
bámészkodó névtelenektől?
Ehhez valamiféle állapotra van
szüksége, ami nyomon követi,
hogy ki esett át a belépésen,
és hogy az a valaki tulajdonképpen kicsoda.
Hasonló problémával
küszködöt t Lou Mont u l l i

lett, teret nyit va ezzel az
egyre komplexebb és izgalmasabb webalkalma zások
megszületésének.
Az átláthatatlan és absztrakt
i n format ikai varázslat nak
tűnő a süti valójában meglehetősen egyszerű dolog. Amikor
bejelentkezünk egy közösségi
oldalra, vagy berakunk egy
terméket a kosarunkba, a
szerver az általunk lekért
weboldallal együtt visszaad
egy kis szövegfájlt, egy karakterláncolatot, ami innentől
kezdve minket azonosít. Ezt a
karakterláncot (gondolhatunk
rá kódként vagy jelszóként)
i n n e ntől ke z dve m i nde n
weblaplekérésünkhöz hozzácsapjuk, így a szerver tudni
fogja, kivel kommunikál, és

meg korábban. A gépünk és
a cicaskepek.hu webszervere
közötti kommunkáció nem
egy folytonos beszélgetés,
úgy kell inkább elképzelni,
mintha kérdéseket tennénk
fel egy rövidtávú amnéziával
rendelkező embernek, az adott
kérdésre mindig válaszol,
de arra nem emlékszik mit
kérdeztünk ezelőtt.
Ha a z előbbiekben példa
g ya n á nt v i l ág ra k é pz e lt
c ic a s k e p e k . h u e l a k a r t a
indítani a saját fórumját, ahol

is, aki a 90-es évek egyik
legmenőbb tech cégénél, a
Netscape Communications-nél
dolgozott. Montulli az első
webshoprendszerek egyikét
fejlesztette, ahol rendkívül
fontos volt a z á l lapot
megőrzése: a kosárba tett
ter mékek nek nem szabad
elvesznie akkor, ha eg yik
lapról egy másikra navigált
a felhasználó. Így született
meg a z első cook ie, a m i
1995-re a legtöbb böngésző
által támogatott megoldás

képes megjegyezni milyen
lapokon jártunk, hova kattintottunk stb.
Egy ilyen technológia persze
nem marad hatot t ér i ntetlenül a marketingcsapatok
opport un ista él harcosai
által. Mivel a cookie-k tökéletesek arra, hogy az internetező online tevékenységét
számontartsák, ezért tökéletes
eszköznek bizonyultak arra
is, hogy a vállalatok szemérmetlenül személyreszabott
reklámokkal bombázzák a

ST R EI T M A N N M ÁT É
A HTTP/HTML pá rosna k
köszön hetően a z Inter net
kiköltözött a korábban ismert
formájából, a fekete-fehér
ter mi nálokon kereszt ül
elér t, puszt á n szöveges
adatot kezelni képes Bulletin
Board Systemekből könnyen
kezelhető, (korabeli szemmel
nézve) esztétikus és átlátható
formát vett. Megszülettek
a z első webböngészők,
sorra nyíltak az internetes
t udom á nyo s web olda l a k,
rajongói weblapok, tömegével
kerültek az Internetre politikai
manifesztók és ki-kicsoda
adatbázisok.
Azonban ahogy egyre
emelkedett a Web dzsungelének biodiverzitása, s a
benne lakozó weboldalfajok

felhasználókat. A sütiket már
a kezdetektől úgy tervezték,
hogy minden weboldal csak a
hozzá tartozó cookie-t kérheti
el a fel használótól, ezzel
megelőzve a sütilopást: pl. ne
legyen arra lehetőség, hogy az
ingyenbitcoin.hu címen futó,
méltán megbízható weboldalra látogatva az elkérje a mi
Facebook sütinket, így pedig
magát nekünk kiadva beléphessen a fiókunkba.
A reklámozók ezért úgynevezett third-party cookie-kat
h a s z n á l n a k . Eg y bl o g r a
beág ya zot t Facebook l i ke
gomb, a Google betűtípusszolgá ltatása, va la m i nt
társaik mind olyan komponensek, amiket a weboldal
készítője szándékosan épít
be az oldalára valamilyen
céllal, azonban lehetőséget nyújtanak az említett
cégeknek, hogy saját cookiekat
adjanak a felhasználóknak. És
mivel a legnépszerűbb 50 000
weboldal használ valamilyen
Google tracker szoftvert, a
legnagyobb online marketingkirály roppant egyszerűen
követheti minden lépésünket
az Interneten. Ennek köszönhet jü k, hog y a m i kor a zt
a bi zonyos lúdtalpbetétet
megnézzük a neten, képtelenek vagyunk szabadulni az
ortopédiai hirdetésektől.
A szerencsénk az, hogy a
cookie-kat a böngésző kezeli:
azaz teljes kontrollunk van
felette! Ma a legtöbb böngészőben már lehetőség ü n k
va n let i lta n i a ha r madi k
féltől szármató sütiket, az
Európai Unió által a magánszféra védelméért meghozott
döntések pedig kötelezi k
a weboldalakat arra, hogy
tételesen dönthessünk arról
m i lye n t íp u s ú c o ok ie k at
engedélyezük.
Jó kérdés, hogy az átlagfelhasználó veszi-e a fáradságot
arra, hogy 25 kattintással
megvédje a böngészésének
bi za l ma sságát. A Kedves
Olvasóról persze a legjobbakat feltételezzük. Az online
követőink pedig lassan maguk
mögött hagyják a sütiket, és
újabb módszerekkel kísérleteznek a vásárlók utá n i
szimatolásra, amelyek már
nem igényelnek felhasználói
beleegyezést.
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Az újság megjelenik
6500 példányban.

Szereted a kihívásokat?
Nyitott vagy új ismeretek szerzésére?
Szívesen kamatoztatnád tudásod egy
tapasztalt, elhivatott csapat tagjaként?
Érdekelnek a változatos, nemzetközi projektek?

Tender menedzser
Projekt menedzser
Építésvezető
Műszaki ellenőr
Tűz- és munkavédelmi szakértő

Aktuális állásajánlatainkért látogass el
karrier oldalunkra:

www.jobs.bilfinger.com

Ingyenes.
HU ISSN 1589-6668
www.muhely.bme.hu
facebook.com/
muhelybme

AMENNYIBEN IGEN,
NÁLUNK A HELYED!

További elérhetőségeink:

Kérjük jelentkezz adatbázisunkba, vagy bármely
nyitott pozíciónkra magyar és angol nyelvű
önéletrajzod elküldésével a karrier.hu@bilfinger.com
e-mail címre.

ÉPÜLETGÉPÉSZETI MEGOLDÁSOK PROFIKTÓL
A Gépészek Társasága több mint tíz éves tapasztalattal rendelkezik a generál
épületgépészeti kivitelezések területén. Cégünk, amely a tervezés és
kivitelezés területén komplex szolgáltatást nyújt mára a magyar
épületgépészeti piac egyik meghatározó szereplőjévé vált.

Szeretnél részt venni Magyarország
legizgalmasabb beruházásaiban?
Keress minket
a 33-as standnál!
karrier@gepeszek.hu
www.gepeszek.hu
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Interjú Tóth Réka Borbálával

Amigos a gyerekekért
Az Amigos a
gyerekekért
jótékonysági
szervezet egy
egyetemistákból
álló szervezet,
akik beteg
gyermekek
mindennapjait
teszik szebbé és
értékesebbé a
nyelvtanuláson
keresztül, akár
kórházakba
látogatással
vagy online
órákkal. Az
egyik Amigóval,
Tóth Réka
Borbálával,
másodéves
biomérnök
hallgatóval
beszélgettem a
szervezetről.
SÁNDOR LILI
Miért pont emellett a tevékenység mellett döntöttél?
Számomra Amigónak lenni
kétszeres bónusz: egyszerre
taníthatok és tehetem szebbé
a kórházban fekvő gyermekek
hétköznapjait, akár csak egy
mosollyal is. Mindig is bennem
volt ez a fajta motiváció, és
amikor találkoztam ezzel a
lehetőséggel, akkor rögtön
éreztem, hogy ez igazán nekem
szól.
Mennyi időt fordítasz erre
hetente vagy havonta? Men�nyire megterhelő BME mellett
amigosnak lenni?

MŰHELY

Milyen betegséggel élő gyermekekkel foglalkoztok?
M i n de n f é l e b e t e g s é g b e n
szenvedő gyermekekkel találkozunk. Vannak, akik csak pár
napot töltenek a kórházban,
de vannak olyanok is, akik
hónapokat, így többször előáll
az a helyzet, hogy huzamosabb
ideig találkozhatunk a kórház
falain belül egy gyermekkel.
Hogyan lehet csatlakozni a
szervezethez? Vannak-e követelmények a felvételhez?
Pont most volt februárban
felvételink, amit általában
félévente szoktunk tartani.
A h o n l a p u n k o n (w w w .
amigosagyerekekert.hu) megtal á l h ató f e l ad at l ap ot ke l l
kitölteni és eljuttatni hozzánk.
Ebben tényleg csak a jelentkező
gondolataira vagyunk kíváncsiak. Ezután eg y szóbeli
beszélgetésre invitáljuk jövendőbeli Amigó-társunkat, ami
mindig nag yon jó hang ulatban szokott telni. Csupán
kettő kritérium van: hogy
egyetemista legyél és beszélj
va la m i lye n nyelvet (nem
muszáj spanyolnak lennie :-) ).

Kéthetente két órát járunk
kórházba, ezenfelül aki rendelkezi k plusz kapac it ássa l,
úgynevezett háttércsapatokban
tevékenykedhet. Ilyen például
a kommunikációs csapat, ahol
én is jelen vagyok.
Ha Te tehetnéd, kinek írnád
fel receptre az önkéntességet?
Miért pont neki/nekik?
Bárkinek, aki érez akár csak
egy kis motivációt is erre. Mi
minden felvételikor nagyon
várjuk, hogy újabb önkéntestársainkat megismerhessük.
Pontosan mióta vagy tagja az
Amigosnak? Hogyan találtál
rájuk?
A közösségi médián találtam
rájuk (ugyanis minden felületen jelen vagyunk: Instagram,
Facebook, LinkedIn, TikTok,
saját honlapunk) és az őszi szemeszter (2021) elején csatlakoztam hozzájuk.
Ez esetben már féléves tapasztalatod van. Mesélnél arról,
hogy hogyan működik maga
a szervezet?
Vannak kórházba járó, kis
létszámú csapatok, akiket
eg y úg y nevezet t kórhá zfelelős fog össze. Léteznek
különböző háttércsapataink,
a k i k rengeteg m i nden nel
foglalkoznak. Vannak, akik
az adminisztrációs dolgokat
egyengetik, de vannak, akik a
havi Amigo esteket szervezik.
Ezen felül még szá mos

csapattal rendelkezünk, így
mindenki meg tudja találni
a neki megfelelő csoportot.
Amigo felelősöket is megkülönböztetünk, akik az Amigók
és maga a szervezet ügyeit
intézik. Ráadásképp minden
város rendelkezik egy városfelelőssel is. Igazság szerint
bárkihez bármilyen gonddal
lehet fordulni, a csapatmunka
visz előre bennünket.
A Covid mennyiben befolyásolja a foglalkozásokat?
A Covid alatt született meg
az Amigos Online, ahol a
gyermekeknek a tanulmányait segítjük, házit csinálunk,
készségfejlesztő feladatokkal
„ját szu n k ”. Ezek a z órá k
nagyon jól szoktak működni,
leg többször ho s sza nt a r tó
barátságok alakulnak ki. A
járványhelyzet alatt jött létre
az Amigos Mini is, ahol pár
gyerkőcből álló csoporttal az
online térben LEGO segítségével játszunk és oldunk
meg izgalmas rejtvényeket.
Ezen felül létrejött az Amigos
K a l a ndor i s, a hol p e d ig
különböző nyelveken beszélő
Amigóink segítségével fedezhetik fel a gyerkőcök Európa
országait. Fontos tudni, hogy
az online Amigos programokra
nem csak beteg gyermekek
jelentkezhet nek, bárki
számára nyitott a regisztrációs
felület, ami a honlapunkon
megtalálható.

Elég egyértelmű az, hogy a
gyerekek és ti is egyaránt
tanultok. Mit gondolsz, az
elmúlt időszakban mit adott
hozzád a gyerekekkel eltöltött idő?
Azt hiszem, hogy segített
meglátni, hogy örülni kell az
apró dolgoknak is, egyébként
folya matosa n eg y re több
m i nden átér tékelődöt t és
értékelődik át bennem. Amióta
Amigo vagyok, gyermekibb
lélekkel tudok élni, és ez segít
kiszakadni a szürke egyetemi
hétköznapokból.
Mesélj kérlek a te tanulótársadról/társaidról! Mit gondolsz, mi lehet az ő fejében
rólad és a találkozóitokról?
Nove m b e r től a z A m igo s
Miniben vettem részt, ahol egy
debreceni Amigóval tartottam
együtt az online foglalkozásokat. Ez azt jelenti, hogy
két hete nte fog la l kozt u n k
mindig más és más gyermekcsapattal egy-egy órát. Nagyon
izgalmas volt, sok mindent
tanultunk mi is és rengetegszer
elcsodálkoztunk a gyerkőcök
kreativitásán.
Mi a legkedvesebb emléked?
Éppen kórházban voltunk,
amikor egy foglalkozás után
egy gyerkőc megköszönte a
játékot és azt mondta, hogy
nagyon várja, hogy legközelebb jöjjünk, és megkérdezte,
hogy megölelhet-e.

Elsősorban kiket buzdítanál
arra, hogy csatlakozzanak?
Azokat, akik a gyermekek
s eg ítés én felü l eg yszer re
egy nagyszerű, városokon
átívelő, országos csapathoz
szeretnének csatlakozni, így
meg va lósít va a szer vezet
álmát, miszeri nt eg y nap
minden beteg gyermek mellett
legyen egy Amigo.
Fantázián túl: Mit gondolsz
róla milyen lenne egy Amigos
a felnőtteknek kiadás? Kiket
segítene és milyen témában?
Úg y gondolom, hog y már
tulajdonképpen viszünk egy
Amigos felnőtt kiadást is.
Azon felül, hogy a gyermekek
arcára mosolyt tudunk csalni,
a sz ü lők nek i s s eg ít ü n k,
h iszen amíg mi hatalmas
UNO -pa r t i kat ját sz u n k
angolul, addig ők meg tudnak
pihenni, vagy akár el tudnak
ugrani boltba.
Neked eg yébként m i lyen
Amigo jönne jól?
Mivel eg y nag yon összetartó csapatról van szó, így
egyszerre egymás Amigói
is vagyunk. Meghallgatjuk
eg y m á st é s át s eg ít j ü k a
másikat a lelki gondokon.
Ezen felül szerencsémre az
egyesületen kívül is szuper
Amigóim vannak. Egyébként
úgy hiszem jól jönne egy
olyan „Amigo” itt a BME-n, aki
segítene haladni a Vegyipari
műveletek rögös útján.
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Műegyetemi

I s k o l a s z ö v e t k e z e t

INDÍTSD BE VELÜNK A KARRIERED

KERESS BÁTRAN!
VÁLTOZATOS MUNKALEHETŐSÉGEK
IZGALMAS SZAKMAI KIHÍVÁSOK

AKTUÁLIS ÁLLÁSAJÁLNATAINKÉRT ÉS
TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT LÁTOGASS
EL A 149-ES STANDUNKHOZ!
miszisz.hu
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fb.com/MISZISZ

@BME_MISZISZ

MŰHELY

HIRDETÉS

26

A JÖVŐT TE ALAKÍTOD.
LÉPJ SZINTET!

„A digitális platformok fejlesztése
valódi szakmai kihívás, és a karrierutam
is pontosan látom.”
Lábas Tibor - informatikai tesztmenedzsment munkatárs

Jelentkezz TE IS Level Up! utánpótlásés gyakornoki programunkba!
KARRIER.SZERENCSEJATEK.HU
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#nekemazegis
Kedves Hallgatók!

Fejlődés

Befogadó csapat Tudásátadás
Munka = hobbi Minőség

Munkaszeretet

Nemzetközileg elismert

Idén is megrendezésre kerül a XV. Szent-Györgyi
Albert Konferencia, ahová szeretettel várjuk karunk
BSc, MSc és PhD hallgatóit. A rendezvény dátuma
2022. április 29-30. A konferencián előadás vagy
poszter
formájában
prezentálhatjátok
kutatási
eredményeiteket, akár angol nyelven is! Az esemény
programját színesíti, hogy a plenáris előadások
keretében több, az agykutatás területén elismert
szakember mutatja be kutatási eredményeit.
Jelentkezési határidő: 2022. március 25.
A jelentkezésről és az előadókról bővebb információkat
a konferencia.szasz.bme.hu oldalon találhattok.
Üdvözlettel,
főszervezők

karrier.egis.hu

2022. március 7.

MŰHELY

MAGAZIN

28

Kinyílt a lótusz a ligetben
Zeneszerető
emberként nagy
várakozásokkal
tekintettem
idén januárra.
Nem egy új
album megjelenése, sokkal
inkább egy új
létesítmény
átadása
érdekelt.
Megnéztük, sőt,
meghallgattuk,
mit tud a frissen
megnyitott
Magyar Zene
Háza!

szédságában, a Vajdahunyad
vára közelében épült a régi,
elbontott Hungexpo irodák
helyén.

há la még a felszí n a lat t i
koncerttermekbe is jut be
valamennyi természetes fény.
A negyvenes évei végén járó

A környék

KISS JOHANNA
Előre megfogadtam, hogy e
cikk írásakor gondosan ügyelni
fogok arra, hogy elkerüljem az
unásig csépelt „a zene az kell”
szófordulatot. (A csudába, hát
nem éppen most írtam le?!)
De mi tagadás, előbbi kérdés
talán nem is kérdés. Sokkal
inkább tehetjük fel azt, hogy
„a Zene Háza az kell?” Ennek
próbáltunk utánajárni, még
ha egy néhányórás látogatás
nem is hivatott arra, hogy ilyen
horderejű témákban teljes
körű, kielégítő válaszokkal
szolgáljon.
Régóta tudott, hogy a Városliget
új épületekkel fog gazdagodni.
Próbálok ezekre afféle „művelt
laikus” szemmel tekinteni, egy
kocaépítész, műkedvelő, az
építészet helyett végül teljesen
más hivatást választó ember
meg köz el ít é s ével. A m á r
elkészült és a még csak készülő
beruházások közül is kiemelkedik mind körülményeivel,
mind vizuális önmagával a
Magyar Zene Háza, amely A
magyar kultúra napján, január
22-én nyitotta meg üvegkapuit
a nagyközönségnek. Hogy
mitől különleges?
A budapesti Városligetben,
a Vá r o sl ige t i tó tő sz om-
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jelenti a hely iránt. Üvegfalú
teret konstruálni zenéléshez
hatalmas technikai kihívás. De
addig foglalkoztunk a témával,

elégedet tek volt u n k ezzel
a pa rkol á si megoldá s s a l,
k ü lönö s e n a sz abadtér e n
tomboló közel 100 km/h-s szél
idején, így egy ág vagy fa sem
landolt az autónkon. A háromszintes garázs az év minden
napján, 0-24 órában nyitva
tart. Aki nem olyan krőzus,
hogy fenntartson például egy
huszonegy éves Suzuki Swiftet,
annak 70-es vagy 74-es troli,
M1(kisföldalatti), esetleg 20E
vagy 30-as autóbusz nyújthat
expressz megoldást.

Fotó: Schmidt Máté

A z E u r ó p a l e g n a g y o b b,
vízszintes osztások nélküli
üvegfalát tudhatja magáénak.
A z é p ü l e t e t 2 019 - b e n a
legjobb nemzetközi középületnek választották a londoni
International Property Awards
megmérettetésen, 2020-ban
pedig a világ legjobb zenei
temat i kájú fejlesztésnek
járó fődíjat kapta meg az
amerikai Music Cities Awards
pályázatán.
A házat ez év első napjaiban a
CNN és a World Architecture
Community 2021 legjobban
várt épületei közé választotta.
A közeli Városligeti Műjégpálya
segítségével gondoskodnak
az épület hűtéséről, melynek
energiaigényét jórészt
megújuló energiaforrásokból
fedezik.

A tervezőről

Egy japán építész, bizonyos Sou
Fujimoto és az ő építészirodája
tervezte a lótuszvirág ihlette
Magyar Zene Házát. Fujimoto
az épületbe üveg oldalfalakat
tervezett, amelyek olyan érzést
keltenek, mintha az ember
egyenesen a szabadban sétálna,
sőt, az első szint padlózatába
tervezett üvegbuborékoknak

japán építész az utóbbi időben
világszerte számos pályázaton
gyűjtötte be a legjobbnak járó
elismerést, Japántól Londonon
át egészen a Miamiig. Fujimoto
mindig a természetből merít
ihletet.
A Városligetbe tervezett épületéről Fujimoto korábban így
beszélt: „A Mag ya r Zene
Háza egy parkban épül. Az
első, ami erről eszembe jutott,
hogy a természetben zenélek.
A két földszinti előadótermet
ezért úgy akartam elhelyezni,
hogy kapcsolatban legyenek
a park kal. Míg a leg több
koncertterem zárt doboz, én
nyílt tereket álmodtam, ahová
beszűrődi k a ter mészetes
fény, ahonnan ki lehet látni a
természetbe, és ahová a Ligetből
is be lehet látni. Azt akartam,
hog y ez eg y felszabadító
hatású tér legyen, konceptuális
értelemben, a gyakorlatban
pedig lehetőséget kínáljon
a minőségi zenehallgatásra
a g yö nyö r ű k ö r nye z e t e t
tiszteletben tartva. A megbízás
ritka és egyedülálló helyzetet
nyújt, olyat, amely máshol
nem is valósulhatna meg. A
Magyar Zene Háza projekt
alapját a budapestiek szeretete

amíg megtaláltuk a megoldást
az akusztikai, szerkezeti és
más funkcionális problémákra.
Azt gondolom, ha elkészül az
épület, nagyon különleges teret
fedezhetnek fel maguknak a
látogatók.

Parkolás, megközelítés

Adódik mindjárt a legelején a
kérdés: hogyan is jutok el oda?
Az autóval érkezőket a Dózsa
György úton a nemrégiben
megnyílt, nyolcszáz férőhelyes
Múzeum Mélygarázs várja.
A garázsba a Dózsa György
út r ól l e h e t b e h a j t a n i. A
Múzeum Mélygarázsból a
Városligeten keresztül néhány
percnyi sétával megközelíthető
a Mag yar Zene Háza,
útközben jelzőtáblák segítik a
tájékozódást. Kedves gesztus
(per árukapcsolás), hogy a Zene
Házába online vett jegy esetén
a látogatók az adott napon 2 óra
ingyenes parkolást kaphatnak.
A kedvezmény igénybevételéhez a parkolójegyet kihajtás
előt t ér vényesíten i kel l a
Magyar Zene Háza információs
pultjánál. Kipróbáltunk, simán
működött a dolog. Ezen felül
minden megkezdett óra 300
forintot kóstál. Maximálisan

Miutá n sikerrel átkelt ün k
a nagyjátszótéren, hamar a
Zenei élménytérnél találtuk
mag un kat. Célállomásun k
szomszédságában, a zenei
temat i kát követő él ménykertben eg y külön leges
játszótér kapott helyet, ahol
olyan egyedi kültéri eszközöket helyeztek el, amelyekből
mechanikus működtetéssel
a látogatók hangokat, dallamokat, ritmusokat csalhatnak
elő. Ilyen eszközök például
a különféle dobok, a burkolatba n el helyezet t zenélő
párnák, az oszlopharangok,
vagy a lábbal működtethető
sípok. Felnőttként is örömmel
vetett ük bele mag unkat a
játékba, és ahogy láttuk, így tett
számos külföldi is. Az interaktív zenélés nagyon vonzó
lehetős ég nek t ű n i k. Nem
mellékes, hogy a hangszerek,
eszközök kerekesszékesek
számára is használhatók. Hogy
mennyire maradnak tartósak
és időtállóak, azt természetesen
az idő fogja eldönteni.

Kirándulásunk célja

De mi nem csak a játszótéren
eltöltött önfeledt szórakozás
oká n ment ü n k a Ligetbe.
Mindamellett, hogy az épület
önmagában is elég izgalmas
a h hoz, hog y f e l ke r e s s ü k
(mindezt ingyen és bérmentve
meg is tehetjük a földszinti tér
erejéig), rendezvényei teszik
azzá, ami. A program, amelyet
konkrétan meg is néztünk,
a „Hangdimenziók - Zenei
utazások térben és időben”
címet viselte, és állandó kiállításként funkcionál a térszint
alatti térben található 1000
négyzetméteren.
A kiállítás az európai és a
magyar zene történetét mutatja
be a zeneművészet születésétől
napjaink popzenéjéig, végighaladva (és hallgatva) a legfontosabb zenetörténeti fordulópontokon, kiemelve egy-egy
ikonikus alkotót. Az interaktív kiállítás megtekintésére
ajánlott két-három órát szánni.
Tapasztalataink alapján ennél
rövidebb idő alatt csak rohanva
lehetne végigérni. A jegy egy
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idősávra szól, hogy térben
jobban széthúzza a látogatók
sorát, biztosítva az élvezhetőséget és elkerülve a tumultust.
Az előrehaladás mértékét
csak becsülni lehet az alapján,
hogy melyik korban járunk. A
történet lekerekítése tetszetős,
mivel ott lehetőség van kicsit
visszatekinteni a teljes kiállításra egy-egy foszlány formájában. Szerencsére nem volt
nyomás a z üg yben, hog y
haladni kéne, mert idő van,
hanem a saját ritmusunkban
t udt u k élvez n i a lát n i- és
hallanivalókat.
Előszeretettel használják a
modern technológia eszközeit
és játékosa n vonjá k be a
látogatót, hogy új ismereteket
nyújtson a zenéről. A kiállítás
megtekintéséhez elengedhetetlen a fejhallgató használata,
melyet biztosítanak is. Érdemes
közel menni a vetítésekhez
és elmélyedni a filmekben,
sz e mélye s tör t é ne t e k b e n.
Ez t udott időnként bábeli
zűrzavart okozni, de meg lehet
szokni a dolgot. A fejhallgató
a kezdeti gyengélkedés után
már kifogástalanul működött.
Érezhető, hogy semmi szükség
nem volt hús-vér idegenvezetésre. Cserébe a kiállítás sem

az áporodott, monoton vándorlásról szólt, hanem valóban
XXI. szá zadi eszközök kel
operált. A kiállítás védettségi
igazolvány bemutatása nélkül
is megtekinthető (nem is kérték
tőlünk se, csak a jegyeket),
azonban a száj és orr maszkkal
történő eltakarása kötelező.

Egyéb termek,
helyszínek

Az állandó kiállítás mellett
bőven akad még más látnivaló.
A park szi nt jén talál ható
koncertterem ültetve 320 főt,
állva 550 főt képes befogadni.
Különlegességét a változatos
zenei kínálat adja, de emellett
belsőépítészeti megoldása is
látványos. Itt van a korábban
emlegetett 12 méter magas,
egybefüggő üvegfal, melynek
köszönhetően a látogatóknak
koncert során olyan érzése
va n, m i nt ha a pa rkba n
ü ldö g é l n é n e k . A b e j á r at
szintjén, a koncertterem mellett
található egy kisebb előadóterem, amely workshopok,
z e nep edagóg ia i fog la l ko zások, koncertek, előadások
befogadására alkalmas. Ez a
terem ültetve 100, állva 120
fő számára van kialakítva.
Az i ntézmény bejáratá nál

található még egy szabadtéri
színpad, amely napközbeni
és koraesti koncertek, kisebb
zenei programok helyszíneként
szolgál majd. A koncerteket a
színpaddal szembeni domboldalon, vagy a mellette lévő
kerthelyiségben üldögélve is
hallgathatják az érdeklődők.
Innen jönnek a bonyolultabb
s t r u k t ú r á k . A H a n gdó m
példáu l eg y dóm-k upola,
amely hangokat ad ki magából.
A kupola egyben vetítővászon
is, a ha ngszórók mögöt te
helyezkednek el. Ahogy a hely
honlapja is fogalmaz: „Időről
időre el kell jönni ide, megismerni a legújabb felfedezéseket. Az első üzenet a Kárpátmedence hangjait és képeit
közvetíti, különleges hallási és
látási perspektívából.”
A Kreatív hangtér várhatóan
2022 áprilisában nyitja meg
k apu it a látogatók előt t.
Ebben a térben olyan szerkezetek helyezkednek majd el,
amelyekkel létre lehet hozni
a zene elemeit, és egyben
tárgyiasul magának a létrehozásna k a folya mat a is.
Lesz itt egy beszédes orgona,
ami nemcsak a zenei hangok
nyelvén szólít meg bennünket,
legalábbis a szervezők ígérete
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szerint. Ezeken kívül egy 255
négyzetméteres Multimédiás
könyvtár & klub is helyet
k ap ot t a lé te sít mé nyb e n ,
melyben a technika legújabb
vívmányait bátran felhasználva
műfajokra és stílusokra tekintet
nélkül a hazai populáris zene
teljes történetét dokumentálják.
A gyűjtemény tematikájában
nemcsak a beat/pop/rockzene
valamennyi releváns irányzatát
öleli fel, hanem a hazai blues,
a jazz és a népzenei színtér
tör ténetének legfontosabb
dokumentumait is.
Az időszaki kiállítótér az
állandó tárlat szomszédságában található a felszín alatti
térben. Ez a természetes fénytől
tudatosan elzárt szint, mint
egy álomvilágban, élmények
terét alkot ja. Az időszak i
kiállítás a magyar könnyűzene
történetét dolgozza fel 1957-től
a rendszerváltásig. A tárlatról
várhatóan idén augusztusban
nyit meg.

Akad még hamis hang a
zongorán

Volt n é h á ny dolo g , a m i
zavart minket, de betudható
a friss nyitásnak és a jelenleg
még kevésbé megolajozott
gépezetnek. A -2. szinten,

a z á l la ndó k iá l l ít á sná l a
mosdóba menet bezárt ajtókba
futottunk. Alighanem más
is kísérletezett a bejutással,
ugyanis a kilincs már igencsak
lötyögött. WC-t tehát csak a
földszinten sikerült találni.
Ö röm a z ü römben, hog y
felfedeztünk egy úgynevezett
c s a lád i szobát, a m i nem
más, m i nt eg y koedukált
pelenkázó, elvégre nem járja,
hogy a pelenkázást csak a női
mosdókban lehet megejteni. A
lift ottjártunkkor nem üzemelt,
elegá n s mú zeu m i kordon
zá r t a el a z o da ig yek vők
útját. A dologra magyarázat
írásos tájékoztatás formájában nem volt, igaz, mi sem
kérdeztük. A büfé viszonylag
drága. Csapolt sör nem volt,
ellenben a 0,33-as Heineken
890 forintba kerül, a bor decijét
450-ért adták. Egy Unicum
1200, egy Jägermeister 1400
forintot kóstál. Információink
szerint idővel visszaváltható
„repoharak” lesznek az intézményben, amelyeket be is lehet
vinni a koncertekre.
Egy szónak is száz a vége,
nálunk pozitívra vizsgázott
a Magyar Zene Háza, így
i zgatot ta n tek i nt ü n k más
tematikus programjai elébe.
HIRDETÉS
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Rajzolj és mozogj
egyszerre!
Az emberiség
fejlődése során
számos módszer
alakult ki arra, hogy
az alkotás segítségével kifejezzünk
valamit.
S Z A B Ó M. A N D R Á S
Az első agyagszobroktól kezdve a
modern absztrakt festményekig a képzőművészet rengeteg ágát találtuk fel és
gyakoroltuk. Ezek közül csupán egy a
GPS-rajzolás, ami az utóbbi időben egyre
nagyobb népszerűségnek örvend.
Mi is ez az egész?
A GPS-rajzolás lényege, hogy az ábrát
a pozíciónk megváltoztatásával, egy
helyzetérzékelésre képes alkalmazással
készítjük el. Az így létrejövő útvonal
kiadhat valamilyen értelmes szöveget
vagy képet. Az, hogy mekkora méretben
és milyen eszközzel csináljuk teljesen
rajtunk múlik. Gyalogos sétával, futással,
kerékpározással, autóval, hajóval vagy
repülővel is kirajzolhatunk különböző
formákat. Mint minden művészeti ágnak,
ennek is megvannak az saját stílusai. A
legtöbben már meglévő utakat követve
rajzolnak. Ennek a nehézsége, hogy az
ábra kitalálása nehézkes lehet, hiszen
annak igazodnia kell az úthálózathoz.
Ez sok esetben nagy kreativitást igényel a
művészektől. A másik jellemző irányzat a
szabad rajzolás, ahol a térképen bármerre,
bárhogyan mozoghatunk. Nyilván ez
nagyobb mezőkön, illetve hajóval és
repülővel lehetséges, hiszen ezeknél
nincsenek kijelölt utak. Itt a minta kitalálásánál teljesen szabadjára engedhetjük
a fantáziánkat, ugyanis semmi nem
korlátozza a bejárható útvonalat. Ennél
a módszernél inkább a tájékozódás és a
hibák elkerülése a nehéz feladat, hiszen
a megfelelő ábrához folyamatosan
figyelnünk kell az aktuális pozíciónkat.
Egy másik szempont, ami két részre
osztja a GPS-rajzoló művészek társaságát,
a folytonosság. Sokan úgy rajzolnak,
hogy a GPS elindítása és leállítása között
megteszik az egész utat és így egy összefüggő képet alkotnak. Mások megengedik a GPS időnkénti kikapcsolását is,
amivel nem csak egymáshoz kapcsolódó
vonalakat tudnak rajzolni. Ez például a
nyomtatott betűk írásánál tud hasznos
lenni. Természetesen nem lenne igazi
művészeti ág, ha nem jelentek volna meg
benne az absztrakt alkotók is. Vannak
ugyanis olyan emberek, akik nem egy
előre kitalált, valamilyen felismerhető
formát ábrázoló képet csinálnak. Ilyen
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lehet például, ha valaki reggel elindítja
az rajzot és este kikapcsolja, így az
illetőnek a teljes napi mozgását rögzíti
majd a telefonja.
Mikor kezdődött és hogyan áll most?
Az első pozícióalapú rajzot Reid Stowe
készítet te 1999 -ben. A z a mer i ka i
tengerész egy nagyjából 9000 km kerületű
területen járta be az útvonalat, ami egy
teknősbékának az alakját vette fel. Ebben
az időben a GPS még csak katonai célokra
volt fenntartva, így ez a kép csupán a
hajónaplóban felvett pontok összességeként adódott ki. Egy évvel később
azonban az amerikai kormány megnyitotta a helyzetmeghatározás eszközét
a civilek előtt is. Innentől kezdve szinte
azonnal megjelentek az első GPS-rajzok.
Igaz a kezdet nem volt egyszerű, az első
próbálkozóknak, Jeremy Woodnak és
Hugh Pryornak még saját programot
is kellett írniuk arra a célra, hogy
vizuálisan is meg tudják jeleníteni az
útvonalat, amit megtettek. Azóta sokat
fejlődött a technika, így a párosnak is
született még számos alkotása. Ilyen
például a világ legnagyobb „IF” szója,
aminek a magassága 537 km hosszú lett.
Ez a Wordben értelmezett betűméretek
alapján a 319 334 400-as nagyságnak
felel meg. Szintén Jeremy Wood nevéhez
fűződik a „Traverse Me” című alkotás,
ami a warwicki egyetemen készült. Ez
a kép annyira részletes lett, hogy nem is
szükséges mögé tenni a térképet, hiszen
anélkül is tökéletesen látszik a teljes
kampusz alaprajza. Természetesen világrekordok is tartoznak ehhez a művészeti
ághoz. Ilyen például a legnagyobb
szöveg. A teljes Föld fölött elhúzódó
„PEACE” feliratot repülővel készítette el
egy japán pilóta.
Mi kell ahhoz, hogy én is belevágjak?
Először is mindenképpen szükség van
egy megfelelő applikációra. Ezekből
szerencsére már rengeteg elérhető a
felhasználók számára. Ilyen például a
Strava, a Map My Run és a Garmin. Ha
megvan a megfelelő alkalmazás, akkor
ki kell találni egy útvonalat. Ez sokszor
nagyon nehéz lehet, különösen, ha a
hagyományos módon a már meglévő
utakat akarjuk követni. A minta kitalálását persze az is befolyásolja, hogy
m i lyen kör nyezetben a ka r ju k a zt
elkészíteni. Például a városokban az
egymással derékszöget bezáró utak miatt
inkább sokszögesebb formákat tudunk
létrehozni, míg vidéken sokkal kreatívabb
megoldásokat is alkalmazhatunk. Az
útvonal kitalálásában egyébként segítségünkre lehet a pareidolia jelensége,
amikor az emberi agy olyan képet lát
bele, például egy térképbe, ami valójában
nincsen ott. Ug yan ez a folyamat
játszódik le a fejünkben akkor is, amikor
a felhőket nézve alakokat veszünk észre
bennük. Ha pedig megvan a megfelelő
applikáció és a teljesíteni kívánt útvonal
terve is, akkor már nincs más hátra, mint
hogy elinduljunk és rajzoljunk.

Laura Barnett:
Variációk egy párra
„Platón barlangja jutott eszembe, az a
rettenetes gondolat, hogy a legtöbben a
fénynek háttal, a falon táncoló árnyékokat figyelve töltjük életünket.”
idézet a könyvből

Az élet folyamatos
döntések sorozatából áll össze,
így óhatatlanul
megesik, hogy az
ember eljátszik
néha azzal a
gondolattal, hogy
mi lett volna, ha
másképp döntött
volna.
SÁNDOR LILI
Ha másképp döntött volna, ha
kimondta volna, ha kérlelte volna,
ha elengedte volna, ha a másik után
fordult volna, vagy ha megcsókolta
volna, akkor minden másképp
a la k u lt vol n a. Lau ra Ba r net t
mindenkihez szól, aki legalább
egyszer elmélázott ilyen kérdéseken.
Laura 1982-ben született Londonban,
foglalkozása író, újságíró és színkritikus. Dolgozott a The Guardian és
a Daily Telegraph újságoknál is,
azonban jelenleg szabadúszó. A
Variációk egy párra az első regénye.
A sztori kiindulópont ja pedig
eg y ige n eg ysz er ű e s e mé ny:
Eva és Jim 19 évesek, amikor az
egyetemi campuson találkoznak
egy véletlen folyamán 1958-ban.
Innentől kezdve az írónő három
különböző var iác ióba n vezet i
végig az életüket, melyekben a
legegyszerűbb döntések is hatással
vannak az elkövetkezendő történésekre. Akinek felkeltette ez az
érdeklődését, annak már most
ajánlom a nadrágja felkötését: itt
nincs szó tündérmesékről, tökéletes
romantikáról.
A három különböző sztori évtizedeket ölel fel és megmutatja, hogy
a boldogság és szerelem mennyire
kön nye n fordu l h at szomor úságba, hogy mennyire változunk
mi magunk is az idő elteltével.
Akit egykor legjobban ismertünk,
életünk szerves része volt, talán
mindvégig másik ember volt. A
titkok és az elnyomott érzelmek

fojtogatóak lehet nek, a könyv
pedig tökéletesen érzékelteti ezt
m i nde n t a nu l ságáva l eg y üt t.
A regény bemutatja, hogy gyakran
az emberi kapcsolatokban éppen
csak a felszínt kapargat juk, a
mélyben pedig kegyetlen titkok
és igazságok bújnak meg. A kötet
szembesít azzal, hogy az évek
hogyan formálnak ben nünket:
megváltozik a személyiségünk,
a pr ior it á s a i n k , a k ap c s ol a taink megerősödnek vagy éppen
megg yeng ül nek, miközben
újabb és újabb kihívásokkal kell
szembenéznünk.
A regény végig vezet három életen,
annak minden szomorú és boldog
pillanatával együtt. Kőkeményen
megmutatja, hogy a magánéleti és
karrieri kudarcok hogyan befolyásolják egymást, illetve milyen
hatással vannak egymásra. Megéri-e
feláldozni a karriert a családért
vagy éppen fordítva? Tökéletesen
megjeleníti az emberi félelmeket,
törékenységeket. A bizonytalanság
tönkre tehet mindent.
Borza l masa n ijesztő belegondolni, hogy a saját életünk vajon
hány variáció lehetne. Mi minden
változott volna meg, ha másképp
döntöttem volna, akkor és ott?
Vajon az én életem egyes variációi
mennyire térnek el egymástól?
Először ug ya n zavaró lehet a
könyv felosztása: három nag y
rész, melyekben a három variáció
egymással váltakozva, párhuzamosan fut. Azonban könnyen hozzá
lehet szokni, a történet vezetni fog.
Mindig lesz utalás, ami segít összekötni a fejezeteket, de persze eleinte
senkinek sincs megtiltva, hogy
visszalapozzon. Érdekes, hogy nem
teljesen folytatólagosan halad a
történet az időben, ugyanis gyakran
megesik, hogy évek maradnak ki,
sok történésre pedig visszaemlékezésekből derül fény. Igazán egyedi
elgondolás a mostani regényekhez
képest.
A k ö ny v e g y i k l e g n a g yo b b
tanulsága számomra az volt, hogy
azok a döntések, melyeket egy adott
pillanatban jónak gondolunk, azok
nem feltétlenül maradnak azok
évtizedek múlva. Mégis, az ember
törekszik a teljességre és igyekszik
m i nden helyzetből k i hoz n i a
legtöbbet.
A r e gé ny m i nde n k a ra k t e r e
nagyszerű és borzalmasan életszerű.
Mindenkinek ajánlom, akit vonz az
élet és saját döntéseink sokszínűségének palettája, a kiaknázatlan
lehetőségek sora, az igazi szerelem
ereje. A könyv befejezte után garantáltan el fogsz gondolkodni arról,
hogy tényleg előre megvan-e írva
a sorsunk.
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Duglas Adams:
Galaxis utikalaúz stopposoknak
Ragnar – Stúdió Színház Marosvásárhely
Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem vizsgaelőadása
„Fontos és közismert tény, hogy a látszat
olykor csal. Például a Földön az ember mindig
szentül hitte, hogy intelligensebb a delfinnél,
mivel oly sok mindent elért: feltalálta a
kereket, New Yorkot, a háborút, egyebeket,
mialatt a delfinek csak vidáman lubickoltak.
A delfinek ezzel szemben azt hitték, hogy
intelligensebbek az embernél – pontosan az
említett okok miatt. Érdekes módon a delfinek
réges-rég tudták, hogy küszöbön áll a Föld
megsemmisítése. Számos hiábavaló erőfeszítést tettek, hogy az emberiséget figyelmeztessék a veszélyre. A legeslegutolsó delfinüzenetet is félreértelmezték az emberek. Azt
hitték, hogy meglepően kimunkált, karikán
keresztül végrehajtott kettős hátrabukfencet

látnak, miközben a delfinek az Egyesült
Államok himnuszát is elfütyülik. Az üzenet
valójában ez volt: Viszlát, és még egyszer
kösz a halakat!"
Douglas Adams
Szereplők:
ORBÓK ÁRON
VASS CSABA
Társrendező:
VASS CSABA
Rendező:
ORBÓK ÁRON
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AZ UNITEF’83 ZRT. 40. SZÜLETÉSNAPJÁT!
A 39 éves múlttal rendelkező, a magas- és mélyépítés minden szakágát felölelő, komplex
tervezési feladatokat végző, magyar magántulajdonban lévő UNITEF’83 Műszaki Tervező és
Fejlesztő Zrt. tevékenységre elhivatott, kiváló minőségi munkára elkötelezett
munkavállalóknak kínál az alábbi szakterületeken tervezői munkalehetőséget.


geodéta



vasúttervező



statikus



építész



vízépítési tervező



környezetvédelmi tervező



hídtervező



útépítési tervező



AUTODESK CIVIL 3D és CAD szoftver manager
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