
Világító atomok és könyvlabirintus 

 Iskolánk, a Váci Mihály Gimnázium tanulói idén is részt vehettek a Miskolci Egyetem által, 

immáron a 10. alkalommal megszervezett kutatók éjszakáján. A diákok hatalmas 

kíváncsisággal várták 2015.szeptember 25-ét, amikor is az egyetem különlegesebbnél 

különlegesebb programokat kínált minden érdeklődőnek: gyerekeknek, diákoknak, 

felnőtteknek, magyaroknak és külföldieknek egyaránt. Kétségtelenül egyre nagyobb 

népszerűségnek örvend iskolánkban ez a programlehetőség, ezt mi sem bizonyítja jobban, 

minthogy évről évre egyre nagyobb létszámmal látogatunk el a kutatók éjszakájára 

élményeket gyűjteni, ismereteket szerezni, és nem utolsó sorban jól szórakozni. 

  Idén két, érdeklődő diákokkal teljesen megtöltött busszal vágtunk neki az útnak, délután 4 

órakor. Érkezésünk után csoportokra osztódtunk, mindenki saját maga választhatta meg a 

neki legjobban tetsző előadásokat, programokat. Az előtérben az egyetem diákjai segítették 

regisztrációnkat, ha kérdésünk volt, szívesen válaszoltak, útba igazítottak vagy csak 

segítettek kiválasztani azokat a programokat, amit semmi esetre sem érdemes kihagyni. Az 

egyik legforgalmasabb központi rész a díszaula volt, ahol a Kínai Művészeti Csoport tagjai 

által előadott táncokat tekinthettünk meg, továbbá megismerkedhettünk az anyagtudomány 

érdekes világával a MAKadémia jóvoltából. 

 Akit a könyvek világa vonz leginkább annak érdemes volt ellátogatni az Egyetemi 

Könyvtárba, ahol értékes nyereményekért folyó kincskereséssel, „A könyvtárak érdekes 

világa” témájú vetítésekkel,előadásokkal és raktári látogatással várták a kedves 

érdeklődőket. Számomra az itt leginkább érdekesnek vélt program a raktár meglátogatása 

volt, ahol idegenvezető kíséretében járhattuk végig a labirintusosan kialakított, több százezer 

könyvet tartalmazó termeket.  

A Műszaki Földtudományi Kar programlehetőségei között szerepelt a bányalátogatás, amely 

szintén az egyik leglátványosabb és legérdekesebb programok között szerepelt. A csoportok 

folyamatosan váltották egymást, létszámuk pedig gyakran nagyobb volt a megengedettnél, 

így szerencsésnek mondhatta magát, aki várakozás nélkül jutott be a bányába. 

Természetesen itt mindössze néhány percről volt szó, amiért teljes mértékben kárpótolt 

bennünket a bánya különleges kialakítása és a szakértő idegenvezető, aki hasznos 

információkat osztott meg velünk.  

Az egyetem bemutatótermeiben és laboratóriumaiban folyamatosan zajlottak a fizikai és 

kémiai kísérletek, ahol többek között megismerkedhettünk a világító atomokkal, fénylő 

molekulákkal, és megvizsgálhattunk különböző anyagokat. A Műszaki Anyagtudomány Kar 

által szervezett „Nagy durranás” pedig az egyik legizgalmasabb és leglátványosabb show-nak 

bizonyult. 

A sok tudományos kísérlet után van, hogy az ember játékosabb és könnyedebb programra 

vágyik. Erre adott tökéletes lehetőséget ME BTK Tanárképző Intézet által kínált „alkotási 

lehetőség”: saját kitűző készítése  és a rengeteg játékos feladat. Ezek a játékok  felnőtteknek 



és gyerekeknek is tetszőek, valamint nagyon szórakoztatóak voltak. A résztvevők tombola 

jegyeket is kaptak, amiket szerencsés esetben értékes nyereményekre válthattak be.  

A számos program és az épületek termei, aulái között való ingázás közben bizony könnyen 

megéhezhetünk.  Természetesen ez sem jelentett problémát, mert rengeteg büfé és étterem 

állt a vendégek rendelkezése. Nekünk viszont, bármennyire is szerettük volna, nem jutott 

időnk egy kiadós vacsorára. Az idő nagyon gyorsan telt, egyszer pedig azt vettük észre, alig öt 

percünk maradt 11 óráig, azaz a hazaindulásig. Rohamtempóban visszaérkeztünk a gyülekező 

csoporthoz és elégedetten konstatáltuk, hogy egyetlen percet sem unatkoztunk az este 

folyamán, sőt a programok nagy részére még nem is jutott időnk. Természetesen a jövő éven 

ezeket is meglátogatjuk majd, hogy az idei évhez hasonlóan remek élményeket szerezzünk, 

és sokat tanuljunk. Köszönjük tanárainknak a szervező munkát, hogy lehetővé tették 

számunkra ezt a remek kirándulást.  

Karsai Réka 10.A 

 

 

 

 

 

 


