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PROGRAM - Apafi Mihály Református Egyetemi Kollégium, Kolozsvár 
 

Bornemissza Anna terem, földszint 

11:00-11:20 Tabajdi Ádám Koppány: Liszt Ferenc magyar rapszódiái 

11:20-11:40 Halász Hargita: Hagyományos és alternatív oktatás 

11:40-12:00 Kiss Csongor: Parergonális emlékezésszférák Bodor Ádám Verhovina madarai című regényében 

12:00-12:20 Öllős Erzsébet: Jézus perének politikai háttere 

12:20-12:40 Zöldi Miklós: Égetések hatása vegetációkra 

12:40-13:00 Zaharia Gabriella: Taize - a béke sziget 

 

Apafi Mihály terem, I. emelet 

11:00-11:20 Bíró Orsolya: Hideg-meleg cserediák élet 

11:20-11:40 Körmendi Tamás: A Magyar Királyság külkapcsolatainak jogi háttere 

11:40-12:00 Haris Szilárd: Groningen-protokoll 

12:00-12:20 Porkóláb Kristóf: A paleozoikum végi kihalási esemény és nyomai a Bükk-hegységben 

12:20-12:40 Fehér Eszter: A Kárpát-medence gyógyvizei és a Lenti gyógyfürdő bemutatása 

12:40-13:00 Gyimesi Emese: A relikvia mint irodalomtörténeti forrás 

13:00-15:00 ebédszünet 

Bornemissza Anna terem, földszint 

15:00-15:20 Székely Barnabás: EcoSorter - válogatós robotunk 

15:20-15:40 Megyeri Csilla: A szabadkőművesség 

15:40-16:00 Sipos Lehel: Hálózatok a mindennapokban – Mit tud egy elméleti fizikus a vegyes házasságokról? 

16:00-16:20 Kiss Dániel: A Föld övezetes felépítése és az izosztázia 

 

Apafi Mihály terem, I. emelet 

15:00-15:20 Barta Áron: Rákóczi Hadserege: mítosz és valóság 

15:40-16:00 Konyicska Kinga: A Szent Mihály templom és Kolozsvár történelmi központjának, Főterének fejlődése 

15:20-15:40 Molnár Viktor: Önkéntesség a Magyarországi és a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban 

16:00-16:20 Varjas Sándor: Informatika ma 

16:20-16:40 Jankovics Vince: Az exobolygók kutatása a Világegyetemben 
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Protestáns Felsőoktatási Szakkollégium, Budapest 

 

Tabajdi Ádám Koppány: Liszt Ferenc magyar rapszódiái 

 

A Magyar rapszódiák Liszt Ferenc tizenkilenc darabból álló zongorasorozata, amelyben magyaros témákat 

dolgozott fel. A sorozaton 1839-ben kezdett dolgozni, ami – több fejlődési fokozaton keresztül – 1885-re érte el 

végső változatát. A sorozat néhány darabjából zenekari változat, egyből zongoraverseny is készült. 

Liszt Ferenc elsősorban úgy tudta bemutatni magas szintű zongoratudását, ha maga gondoskodik az erre 

alkalmas művekről. Ezek többnyire ismert témák – például operák ismert részletei, vagy népi-

népies dallamok – feldolgozásai voltak. Amikor megismerte a magyar cigányok zenéjét, mintegy 

magyarsága deklarálásaként is, az ő zenéjüket kezdte feldolgozni, de a magyar verbunkoszene 

szerzőitől vett át témákat. Minden hazai hangversenyén játszott fantáziákat, rögtönzéseket 

magyar dallamokra. 1839 és 1847 között írta azt a huszonegy darabját (Magyar Dallok és 

Magyar Rhapsodiák), amelyeknek egy része nem is jelent meg nyomtatásban Liszt életében, 

néhányat maga vont vissza, majd a Magyar rapszódiák tizenöt darabját 1847 és 1853 között készítette el és adta ki. 

Előadásomban Liszt a magyar zenével való kapcsolatát vizsgálom egészen a gyerekkorától a koncertező 

művészig, és dióhéjban bemutatom e hatalmas felkészültséget és virtuózitást megkövetelő műveket. 

 

Körmendi Tamás: A Magyar Királyság külkapcsolatainak jogi háttere 

 

Mivel lehetne jellemezni a középkori államok egymással való kapcsolatát? A válasz valószínűleg az lenne, 

hogy háborúkkal. A kép azonban ennél sokkal árnyaltabb. Az előző félévben, amikor a korabeli magyar állam 

külkapcsolatairól szóló forrásokat tanulmányoztam, tapasztaltam, hogy az események (s nemcsak a háborúk!) 

mögött milyen szerteágazó diplomáciai tevékenység húzódott meg. S ami számomra még fontosabb volt, hogy 

mindehhez jogi szabályozás is kapcsolódott. 

Ki delegálta a követeket? Ki hallgatta ki őket? Mit kellett a követeknek 

tennie? Mikor került sor követjárásokra? Hol került sor a követek fogadására? Miért 

volt szükség garanciákra? Hogyan zajlottak a tárgyalások? Ilyen, s ehhez hasonló 

kérdések merültek fel az anyag tanulmányozása során. Az előadásomban - többek 

között ezekre is válaszolva - a külkapcsolatok jogi hátterét igyekszem rekonstruálni, 

jogtörténeti alapokon állva. Mindezek mellett a téma jelentőségét is szeretném 

kimutatni a nemzetközi jog értelmezésének vonatkozásában. 
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Barta Áron: Rákóczi Hadserege: mítosz és valóság 

 

A kuruc hadsereg olyan „nemzeti” hadseregként él a köztudatban, amely nyolc évig 

többé-kevésbé sikeresen harcolt a Habsburg birodalom hadserege ellen, amely a francia 

hadsereg mellett a XVIII. sz. egyik legerősebb és legjobban kiképzett európai hadereje volt.  

A kuruc hadseregre, számtalan filmnek és (szép) irodalmi alkotásnak köszönhetően vastagon 

rátapad a hősies szabadságharcosok eszményképe. Az előadáson röviden bemutatom a 

valódi kuruc hadsereget, valamint röviden áttekintem azokat a hadszervezési és jogi 

problémákat, amelyek végigkísérték a szabadságharc történetét, különös tekintettel a 

dezertálásokra. A dezertálás jelenségének tanulmányozása óhatatlanul lerombolja a kuruc 

hadsereg mítoszát, és rávilágít a szabadságharc igazi katonai összefüggéseire, 

megismerhetjük a kuruc hadsereg katonai szabályait, illetve a szökésekkel kapcsolatban álló dokumentumok 

tanulmányozásával érzékletes képet kapunk a jobbágyok helyzetéről, és az ország általános állapotáról.  

„Annyira elidegenedett tűllünk az föld népe, fut és bujdosik előttünk, már minket tart ellenségének nem az 

németet.”- ESZE TAMÁS: Kuruc vitézek folyamodványai, Bp. 1955. 24. old. 

 

Gyimesi Emese: A relikvia mint irodalomtörténeti forrás 

 

Mi a különbség relikvia és ereklye között? Milyen kapcsolatban állnak egymással az egyházi és a világi 

relikviák? Honnan ered a tisztelet bennünk az ún. kontaktereklyék iránt, legyen az 

Szent Erzsébeté, Petőfié vagy John Lennoné? Mi a funkciója a testereklyéknek (pl. 

levágott hajfürt)? Hogyan tudja használni a „profán relikviákat” mint forrásokat az 

irodalomtörténet? Milyen tárgyakat gyűjt/kezel relikviaként a kortárs muzeológia? 

Miért éppen Petőfi alakja körül alakult ki Magyarországon a legerőteljesebb profán 

kultusz? Milyen tárgyak maradtak ránk az egykori Petőfi-Házból és milyen újabb 

gyarapodásokról lehet beszámolni? Miért van szükség az állandó önreflexióra minden kultusszal „szemben”? 

Előadásomban ezekre a kérdésekre keresem a választ a Petőfi Irodalmi Múzeum néhány relikviájának bemutatásával. 
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Selye János Egyetem, Komárom 

 

Haris Szilárd: Groningen-protokoll 

 

Előadásomban a Groningen-protokollt mutatom be. A Protokoll leírja az eutanázia legális eljárási módját 

súlyosan beteg csecsemők esetében. A Protokollt a hollandiai Groningen Egyetem Orvosi Centruma adta ki 2004-ben. 

A szerzői Eduard Verhagen, M.D. J.D és Pieter J.J. Sauer M.D., Ph.D.  

Dolgozatom első részében bevezetést nyújtok a holland eutanáziával kapcsolatos jogokba és felvázolom azt a 

jogi környezetet, amelyben a Groningen-protokoll létrejött. Rámutatok a holland jogrend liberális törvényalkotási 

metódusára, amelyben az önrendelkezés joga a legfőbb prioritás. Ez a jog esetünkben, természetesen a gyermek 

helyett a szülőkre száll. Habár én nem vagyok ügyvéd, hanem teológus ezek a párbeszédek segítenek abban, hogy 

jobban megértsük a Groningen-protokoll aggályos oldalát és ezek után alaposabb kritikával tudjuk illetni a keresztyén 

etika szempontjából. Munkámnak ebben a részében bemutatom azokat a követelményeket, amelyeknek teljesülniük 

kell az eutanázia végrehajtásához bűnügyi eljárás megindulása nélkül. 

Dolgozatom második részében ezekre a követelményekre összpontosítok, különösképpen az olyan 

tisztázatlan tartalmú kifejezésekre, mint a „szegényes életminőség” vagy az „elviselhetetlen szenvedés”. A gond az 

ezekkel a kifejezésekkel, hogy csak szubjektíven érthetők és nem mérhetőek objektív fájdalmi skálákon, ahogyan azt 

a Protokoll szerzője sugallja. Ennek bizonyítására példaként állítom a bibliai Jób esetét, aki ugyan nem csecsemő, de 

betegségében teljesíti a „szegényes életminőség” kritériumait. Mégis megtagadja magától önrendelkezési jogát, és 

életét Isten kezébe helyezi. Ezen a példán keresztül hangsúlyozni szeretném, hogy az élet Teremtője és Tulajdonosa 

egyedül Isten. Csak neki van joga dönteni életről és halálról. Csak a Szentírás fényében érthető meg egy csecsemő 

szenvedése. 

Előadásomban be szeretném mutatni a keresztyén hozzáállást az eutanáziának eme különös eseteihez. Ez 

csak egy hozzáállás és nem szabály vagy törvény, hiszen minden ilyen esetben egyedi és nehéz döntést kell hoznia 

mind a szülőknek, mind az orvosnak. 

 

Molnár Viktor: Önkéntesség a Magyarországi és a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban 

 

 Tömören, és röviden szeretném felvázolni az előadásnak a lényegét, amelyet a Magyarországi és Szlovákiai 

Református Egyház önkéntes programjaiból állítottam - illetve állítottunk össze a missziológusokkal, teológus 

hallgatókkal, és természetesen a református lelkipásztorokkal. Elsősorban azt mindenképpen el szeretném 

elmondani, hogy az ÚRé a dicsőség, hiszen általa van minden, és mindenünk. A magyarországi és Szlovákiai 

Református Egyház minden évben megszervezi karácsony közeledtével a Nyilas Misi karácsonya - önkéntes 

adományokat gyűjtő programot, amelyben szegény gyermekeket ajándékozunk meg. Olyan gyermekeket, akik hiányt 

szenvednek. Országos szinten, Felvidéken egyaránt minden egyes református gyülekezet bekapcsolódik a programba, 

és örömmel adakozunk, aztán pedig kis haszonjárművekkel juttatjuk el az ajándékokat a rászoruló gyermekeknek. 
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Mindenképpen meg szeretném említeni egy pár szóval a roma missziót, amit lelkesen végzünk teológusok, 

lelkipásztorok és önkéntesek Felvidéken. A roma misszióval kapcsolatban meg szeretném említeni a Németországi 

Református Egyházat, akik jó kedvvel adakoznak erre a célra. Így szakirodalmat, íróeszközöket de még ruházatot is el 

tudunk juttatni a szükséges helyekre, a rászoruló roma családokban. Örömmel tapasztaltuk, hogy a roma családok 

lelkesedéssel fogadják az evangéliumot, bekapcsolódnak a keresztyén énekekbe, és mindig növekszik a létszám a 

Bibilaórákon. Az előadás folyamán szintén szó lesz a károkat szenvedett családok, települések megsegítéséről, 

amelyet szintén a magyarországi és szlovákiai Református önkéntes csoport végez. Itt megemlíteném a Kolontár – 

Devecser vörösiszap katasztrófa súlytotta terület, továbbá az ipolynyéki villámsúlytotta templom felújítását, az 

árvaházakra való adakozásokat  az önkéntes programon belül. Az előadásom  utolsó részében pedig a gyermekekkel 

való foglalkozásról beszélek, ezen belül is az, hogy az ÚR JÉZUS KRISZTUSt hogyan ismertetjük meg a gyermekekkel, 

és hogyan próbáljuk meg számukra megmagyarázni azt az igaz tényt, hogy az ÚR maga a szeretet. A gyermekekkel 

való foglalkozás, az evangélium hirdetése a gyermekek között – számunkra, teológusok számára is igazán öröm. 

 

Öllős Erzsébet: Jézus perének politikai háttere 

 

Előadásomban Jézus perének politikai hátterével foglalkozom a teljesség igénye nélkül. Teszem ezt azért,  

mert  Jézus hamis vádak alapján történt elítélése a világtörténelem nem első, de nem is utolsó koncepciós pere volt. 

Röviden bemutatom a Római Birodalmat, azon belül a császárkultuszt.  A római jogrendszert  összehasonlítom a 

Biblia világának peres eljárásaival.  

Jézus nyilvános fellépése idején Tiberius császár uralkodott, Galilea helytartója pedig Pontius Pilátus volt.  

Pilátus személyére külön kitérek, aki a történet meghatározó személye, ám keveset tudunk róla. Jézus pere, mint 

bűnvádi eljárás, számos kérdést vet fel, amelyekre bibliakutatók a mai napig keresik a válaszokat. Célom az , hogy 

bemutassam Jézus elfogatást, a vádat és magát a pert. Az evangéliumok szerint a vádnak és kihallgatásnak  Jézus 

elfogatása után több felvonása volt. Kihallgatták őt Annásnál, Kajafás palotájában, Pilátusnál, Heródes Antipasznál és 

végül ismét Pilátusnál. Pilátus el akarta kerülni az ítélkezést, Jézust eljárási közkegyelemben akarta részesíteni, 

amelyre a római jog lehetőséget adott, ám ekkor politikai zsarolásnak vetették alá és megfenyegették, amelynek 

következményeként kimondta a halálos ítéletet: Ibis in crucem! – „A keresztre mégy!”.  Pilátus ártatlansága jeléül 

megmosta a kezét, és ezzel a jelképes cselekedetével adta tudtára a Szanhedrin tagjainak, hogy nem vállalja a 

felelősséget Jézus haláláért (Mt, 27,24) és a zsidó tömegre  hárította át a felelősséget. Az emberek szemében a zsidó 

nemzet magára vállalta, hogy Jézus haláláért ő a felelős. Ez a cselekedet kétezer éven át jelentősen befolyásolta a 

zsidók és keresztyének viszonyát. Semmi kétség nem férhet ahhoz, hogy Jézust a rómaiak végezték ki. Az egész 

eljárás, a megkorbácsolás, a keresztrefeszítés, a rómaiakra jellemző kegyetlen kivégzési mód. A drámai történet Jézus 

Krisztus feltámadásával fejeződött be, ez azonban egyes-egyedül Isten beavatkozásának volt köszönhető. A per 

résztvevői között – a vádlotton kívül – egy sem akadt, aki pozitív szerepet játszott volna a történetben. 
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Apafi Mihály Református Egyetemi Kollégium, Kolozsvár 

 

Konyicska Kinga: A Szent Mihály templom és Kolozsvár történelmi központjának, Főterének fejlődése 

 

Elnevezése évszázadokon át Piac volt, mint minden középkori város központi terének. Ide összpontosult 

ugyanis valamennyi jelentősebb bolt, a tér különböző szegleteit vásárosok foglalták el ősi hagyományoknak 

megfelelő beosztás szerint. Hosszabb-rövidebb életű bódék-sátrak tagolták a puszta teret. 1716-ból fennmaradt adat 

szerint akkor már Nagypiacnak nevezték, szemben az Óvár Kispiacával. Ez az elnevezés a XIX. század végéig maradt 

fenn, s talán még századunk első évtizedeiben is az idősebbek használták. A hivatalos Főtér megjelölés 1869-től 

szerepel, s rendre kiszorítja a Nagypiacot. Ez arra is utal, hogy egyre inkább dísztérré, korzóvá válik, a piacfunkciót 

más terek veszik át. A századfordulón a nagy király szobrának felállításával egy időben Mátyás király térre keresztelik, 

ezt a nevet viseli a világháború végéig, majd négy esztendőn át a bécsi döntés után, közben húsz évig Piaţa Unirii (az 

Egyesülés tere), aztán a "felszabadulás" után Piaţa Libertăţii (Szabadság tér), de a kolozsváriak rendületlenül 

Főtérként emlegetik. 

Kiss Csongor: Parergonális emlékezésszférák Bodor Ádám Verhovina madarai című regényében 

 

Bodor Ádám harmadik regénye egy olyan újabb képzeletbeli helyet tár fel, mely megőrzi a „körzet” 

jellegzetességeit. Jablonska Poljana egy egyre inkább bezáródó, felszámolódó hely.  Az eltűnéshez való aszimptotikus 

közeledésének történeteiben, az emlékezés és felejtés kettősségében a hatalom komoly játszmáit és az elbeszélés 

tehetetlenségét követhetjük nyomon. Heccelés vagy kollektív amnézia? Az értekezés egy olyan gondolatmenetet 

próbál elindítani, mely ehhez a kérdéshez áll közel. A vizek verhovinai ünnepén a közmosodaként működő volt 

zsinagóga falára egy képet (parergon) mázolnak. A kép szakralitása olyan erővel hat, mely az ünnep valódi tartalmát, 

s ezáltal a közösség identitását képes feléleszteni. Mi mástól félne még jobban a hatalom? 

 

Székely Barnabás: EcoSorter - válogatós robotunk 

 

Az EcoSorter egy öt hónapos tanulmányi projekt. Célunk egy olyan robot elkészítése volt, mely hasznos és 

számunkra aktuális problémát próbál megoldani. A több elemből álló szerkezet képes megkülönböztetni a műanyag 

palackokat és alumínium dobozokat. Feladata ezek különválogatása. Barkácsolástól a programozásig számos 

tapasztalatot gyűjtöttünk. Ezeket kívánjuk megosztani. 
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Sipos Lehel: Hálózatok a mindennapokban – Mit tud egy elméleti fizikus a vegyes házasságokról? 

 

Előadásom egy hálózatelméleti kutatásomat mutatja be, oly módon, hogy az mindannyiunk számára hasznos 

információkkal gazdagítson. Az elméleti levezetés és a számítógépes modellezés mellett, amelyeknek rövid 

ismertetése elengedhetetlen a feladat megértéséhez, külön hangsúlyt fektetek a gyakorlati alkalmazásokra. 

Környezetünkben rengeteg önszerveződő rendszerrel találkozunk. Ezek közös jellemzője, hogy látszólag 

véletlenszerű eloszlást mutatnak, elemeik sokféleképpen kapcsolódhatnak egymáshoz, és a különböző saját 

energiákból működő csoportosulások (klaszterek) bizonyos kötéseken keresztül információcserét folytatnak 

egymással. Az alkotó elemek, a csoportok és az információk sokszínűségére való tekintettel kijelenthetjük, hogy ez a 

világ a kutatási témáknak egy kiapadhatatlan forrása. Ebbe a világba kalauzolom a hallgatókat, amelyben dolgozva 

valós következtetéseket vonhatunk le olyan jelenségekkel kapcsolatban, mint pl. a vegyes házasságok, politikai 

szerveződés, sportversenyek stb. 

Mivel az elméleti részletekbe nem mélyedünk túlzottan bele, az előadás megértéséhez nem szükséges 

hálózatelméleti előismeret, csupán a logikus gondolkodás, az analogizálás képessége, fantázia és érdeklődés a minket 

körülvevő világ eseményei iránt. 

 

ELTE Bolyai Kollégium, Budapest 

 

Zöldi Miklós: Égetések hatása vegetációkra 

 

Előadásom témája a mecseki Nagymező-Aranyhegy Természetvédelmi Területen való cserjésedés 

megakadályozása végett szükségessé vált égetések káros hatásairól szól. Az előadás kezdetén szeretném 

Magyarország flóratartományait és -vidékeit bemutatni pár jellemző illetve fokozottan védett fajjal, ezután a mecseki 

flórajárást ismertetni. Előadásomban kitérek arra, hogy a régen legeltetéssel fenntartott természetvédelmi területen 

miért szükségesek az időnkénti égetések. A témám legfőbb részében pedig ezen égetések hatására megjelent új 

növényfajokat vetem össze az eredeti növénytakaró fajaival, melyeket a Simon-féle természetvédelmi 

értékkategóriák szerint csoportosítok. Külön szót ejtek a degradációt jelző fajokról, így a gyomnövényekről és az 

invazívan terjedőekről. Végezetül pedig a Duna Dráva Nemzeti Park következő évekre maradt feladatairól beszélnék. 

  



10 
 

Porkóláb Kristóf: A paleozoikum végi kihalási esemény és nyomai a Bükk-hegységben 

 

A Föld történetét végigkövetik az élővilág legnagyobb válságai: a tömeges kihalások. Tömeges kihalásokból öt 

igazán pusztítót különböztethetünk meg a többitől a fanerozoikum során (az első mintegy 450 millió éve ment végbe, 

az utolsó pedig 65 millió éve). Ezekből a legválságosabb a perm és triász földtörténeti időszakok határán következett 

be. A kihalási esemény során a biodiverzitás minden idők legsúlyosabb visszaesését szenvedte el, mely után a 

megszokottnál (kb. 1 millió év) csak jóval hosszabb idő alatt tudott talpraállni (legalább 5 millió év).  

A példátlan kihalási hullám okait illetően máig megoszlanak a vélemények. Elmondható, hogy bár ötletekből 

nincs hiány, egyik mellett sem lehet (egyelőre) perdöntő bizonyítékot felhozni, mondhatni: a perm-triász határ még 

nyitott kutatási terület. A földtörténeti eseményeket a kőzetek dokumentálják, így a kihalási esemény körülményeit 

is belőlük kell kinyerni. Szerencsére Magyarország területén is található informatív perm-triász határszelvény, így 

lehetőség nyílt a kihalás vizsgálatára, kőzetminták gyűjtésére. 

A mintákban talált élőlény-maradványok (Pl.: foraminiferák, brachiopodák) előfordulása kijelöli a perm-triász 

határ helyét, egyszersmind bizonyítja a kihalási esemény létezését. 

 

Fehér Eszter: A Kárpát-medence gyógyvizei és a Lenti gyógyfürdő bemutatása 

 

A Kárpát-medence különleges geológiai adottságai révén rendkívül gazdag ásványvizekben és gyógyhatású 

termálvizekben. Izland, Japán, USA, Olaszország és Új-Zéland mellett Magyarország is a világon egyedülálló 

hévízkészlettel rendelkezik. Arról ritkábban esik szó, hogy ezek a hévizek milyen rendkívüli gyógyászati-balneológiai 

értéket képviselnek.  

Sehol máshol a világon nem található ennyi különböző, számos betegség kezelésére illetve megelőzésére 

alkalmas, kiváló minőségű termál- és gyógyvíz. A budapesti fürdők, Hévíz, Hajdúszoboszló, Bükfürdő, Debrecen, 

Zalakaros, hogy csak a legnagyobbakat említsem, Magyarország számára páratlan természeti értéket képviselnek, 

mind a hidrogeológia, mind a turizmus szempontjából. Ezért is válhatott napjaink központi kérdésévé a hévizek 

kutatása, feltárása és hasznosítása. 

Zalaiként fontosnak tartom ezt a témát, hiszen megyénkben több híres gyógyfürdő is található (pl.: Hévíz, 

Zalakaros, Kehidakustány, Lenti). A „gyógyvíz” megnevezéssel kapcsolatos értelmezési nehézségek kiküszöbölése 

érdekében, megpróbálok átfogó képet adni a Kárpát-medence és hazánk felszín alatti vizeiről és azon belül hévizeink 

gyógyhatásáról, valamint a Lenti gyógyfürdő különleges természeti értékeiről. 
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Kiss Dániel: A Föld övezetes felépítése és az izosztázia 

 

Az előadás első felében röviden ismertetem Földünk belsejének felépítését. Megtudjuk, hogy ha szeretnénk 

elutazni a Föld középpontjához, akkor mit vigyünk magunkkal az útra: búvárruhát, fúrópajzsot vagy esetleg 

ejtőernyőt. 

Előadásom második felében az izosztázia jelenségével ismerkedünk. Azt gondoljuk a kőzetlemezek egy 

folyékony rétegen úsznak, és különböző tömegáthelyeződésekre függőleges mozgásokkal reagálnak. Egy rövid 

tudománytörténeti kitekintés részeként, bemutatom a legfontosabb modelleket, amik leírják a jelenséget.  

A szükséges elméleti ismeretek vázolása után konkrét geológiai helyzeteket magyarázunk izosztázia 

segítségével. A rendelkezésre álló időtől függően szó lesz a jégkorszak végén elolvadt jégsapkák ma is érezhető 

hatásáról, kiszáradó tavakról, periodikusan kiszáradó majd újra víz alá kerülő Földközi-tengerről, a világ legnagyobb 

folyami deltaüledék felhalmozódásáról, a trópusi szigetekről, valamint arról hogy miért emelkedik a Kárpáti 

hegykoszorú mind a mai napig. 

 

Jankovics Vince: Az exobolygók kutatása a Világegyetemben 

 

Előadásom témája az exobolygók kutatása, mely igen fiatal és érdekes területe a csillagászatnak. Az első 

felfedezéseket nem is olyan régen, a '90-es évek elején tették, és azóta a felfedezett bolygók száma rohamosan nő. 

Mindenek előtt viszont fontos megvizsgálnunk, hogy mi hol élünk. A Naprendszerünket mindenki ismeri, de 

vajon mi a különleges benne, vajon mitől alakulhatott ki ilyen bolygórendszer pont itt? Ezekre a kérdésekre keresve a 

választ kitérek a csillagok fejlődésére, valamint az azok során létrejövő anyagokra, melyek felépíthetnek egy 

bolygórendszert. 

Még ha elméleti úton sikerül is közelebb kerülnünk a Naprendszerünkön kívüli bolygókhoz, azok megkeresése 

és vizsgálata a gyakorlatban még mindig komoly feladat. Az előadásomban szeretnék erről pár szót ejteni, hogy 

hogyan megy egy ilyen rendszer vizsgálata, mikre következtethetünk az onnan érkező fényből. A különböző fizikai 

tulajdonságok mellett érdekes kérdés egy exobolygó lakhatósága is, mivel egy bolygó akár idegen életformák otthona 

is lehet.  

Hazánk is kivette a részét a kutatásból, így a világ élvonalához közel tudott kerülni. A Piszkéstetői 

Obszervatóriumban már 2009 óta dolgoznak kutatócsoportok, valamint a Szombathelyi Obszervatóriumban tavaly 

óta folynak kutatások, melyekben én is részt vettem a nyár folyamán. Végezetül az ezzel kapcsolatos 

tapasztalataimat szeretném megosztani a hallgatósággal. 
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Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad 
 

Zaharia Gabriella: Taize - a béke szigete 

 

Roger atya munkásságának, illetve elkötelezettségének köszönhető a mai napig működő Taizé közösség 

működése. Az ő élettörténetének része a Taize közösség megalakulása. Bemutatásra kerül: a közösség célja, 

jellemzői, a szertartási rend, illetve ennek felépítése. Célközönség a fiatalság, de a családos foglalkozások sem 

elhanyagolhatóak. Emelett a bemutató kitér a Taizére, mint a különböző kultúrák találkozása. A közösség arra 

ösztönöz, hogy az emberek nyitottabbak legyenek egymással szemben. Élménybeszámoló, szubjektív vélemény, 

gondolatok. Pozitív és negatív hatások az egyénre.(vetített képes előadás) 

 

Bíró Orsolya: Hideg-meleg cserediák élet 

 

Bemutatóm beszámoló jellegű, a cserediák lét előnyös és kevésbé szerencsés oldalait hivatott ismertetni. A 

saját, első szemeszterkor szerzett tapasztalataimat szeretném megosztani a közönséggel képekben, rövidebb 

történetekben. Kevés betekintést ajánlok ezzel a bemutatóval a Svájcban átélt diák és magánemberi élményeimbe, a 

svájci kultúrába – mindezt lehetőleg nem a legunalmasabb módon, hanem valamelyest szórakoztatva a 

hallgatóságot. 

 

Apáczai Diákotthon, Újvidék 

Megyeri Csilla: A szabadkőművesség 

Halász Hargita: Hagyományos és alternatív oktatás 

 

Diákközpontúság, partnerség, tanulásra motiváló környezet, tevékenységre ösztönzés, nyitottság és 

önmegismerés, kritikai gondolkodás. Mindezt iskolai keretek között, bár a többinél kissé borsosabb áron kínálják az 

alternatív iskolák. Tanítási modellek és módszerek az alternatív pedagógia jegyében, hiszen oktatni másképp is lehet. 

Másfelől pedig iskolapados frontális osztálytermek, merev tanóra-rendszer, feleltetés, osztályzás a tradicionális 

oktatásban. Előadásomban szeretnék bemutatni néhány alternatív iskolát (A legismertebbeket, mint pl. a 

Montessori, Waldorf?), megvizsgálni előnyeit és hátrányait, illetve ismertetni az tradicionalisták érveit a 

hagyományos oktatás mellett. A téma kapcsán a következő kérdésekre is szeretnék választ adni: Melyik oktatás 

egyoldalúbb? Melyik jobb? Lehetséges arany középutat találni a kettő között? 

 

Varjas Sándor: Informatika ma 

címen a generációk fejlődéséről,  a Microsoft cég alakulásáról, az új eszközökről, szoftverekről, honnan hová 

jutottak a termékek valamint ami manapság nagyon felkapott a cyber bűnözésről. 


