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Munkácsy Tudományos Diákköri Konferencia - Senior kategória 

Diviánszki Henrik 
Diviánszki Henrikkel az előző számban már talál-

kozhattatok. Most, mint TDK versenyzőként mu-

tatkozik be. A terraformálásról készített prezen-

tációjával megnyerte a TDK természettudományi 

szekcióját. Előadás tükrözte átütő személyiségét. 

 

Milyen tudományterületen mozogsz legottho-

nosabban? A csillagászat az abszolút kedven-

ced? 

Nos, a csillagászat, illetve az ahhoz tartozó fizika 

mindig is a kedvenceim közé tartozott. Eléggé sokat foglalkoztam vele, úgyhogy mindenképpen úgy 

érzem, ezen a területen mozgok a legotthonosabban. 

Ilyen háttérrel mennyi időt igényelt a dolgozatod összeállítása? 

Összességében két hónapot. De amikor nekiálltam, odaültem és tényleg akartam csinálni, akkor egy-

szerre nagyon nagyokat tudtam előrelépni, csak hát ritkán volt hozzá motivációm. 

Mi indított el egyáltalán a TDK-n? Sok munka, kicsi elismerés? 

Kilencedikben már írtam egy TDK dolgozatot, akkor nem lettem helyezett. Úgy gondoltam, hogy eltelt 

azóta két év, és egyszer azért jó lenne megnyerni…és sikerült.  

Szóval úgy fogtál bele, hogy mindenképpen nyerni akarsz? 

Ha az ember valamire vágyik, akkor állandóan sóvárog utána. Állandóan azt keresi, hogyan tudná 

megszerezni, de miután megszerezte, már természetesnek tekinti. Természetesen nagyon örülök, de 

jobban bántana, ha nem nyertem volna. 

Előadás közben lefagyott a gép, és elment a PowerPoint bemutatód. A közönség el volt ájulva, mi-

lyen jó előadó vagy, mekkora profizmussal kezelted a helyzetet. Mintha mi sem történt volna, foly-

tattad tovább. 

Ez nem volt nagy probléma, őszintén, mert tudtam, hogy mit csinálok. Nem éreztem, hogy lenne 

tétje, úgy adtam elő, mintha az osztálytársaimhoz beszélnék. 

Tervek a jövőre nézve? 

Jelenleg a gépészet, ebbe az irányba szeretnék továbbmenni. Az ELTE-nek új képzése indult Szombat-

helyen, úgyhogy erre szeretnék jelentkezni. Ez egy új, duális, mechatronikai mérnökképzés. 

Ha lehetőséged lenne, elköltöznél egy másik bolygóra? 

Sok kérdés megválaszolatlan még, úgyhogy szerintem nem. A Földön több válasz lenne. Az életből 

csak akkor adnék fel valamennyit, ha biztos válaszokat kapnék a kérdéseimre. 
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Németh Júlia 
Németh Júlia a 11.e osztályból a TDK másik társadalomtu-

dományos győztese. Dolgozatát a Kárpátalján élő magyarok 

helyzetéről készítette, melyhez élményeit egy tanulmányút 

során szerezte. 

 

Tudni vélem rólad, hogy nagy világutazó vagy. Honnan ered 

ez a szenvedély? 

Igazából öröklődött. Az egész családom nagyon szeret utazni, 

már kiskorom óta mindenhova velük tartok, 25 országban 

jártam már. 

Hogy akadtál rá erre a programra? 

Van egy csomó Erasmus+-os pályázatot hirdető oldal, ezeket szoktam nézegetni. Nyárra kerestem 

magamnak valamilyen projektet, ekkor akadtam rá erre. Ha nem választottak volna ki, Szardíniára 

mentem volna egy másik programra. Ott már biztos helyem volt, csak lemondtam emiatt. 

A dolgozatodban az élményeidet foglaltad össze? Mennyit kutattál hozzá? 

A dolgozatomban tulajdonképpen Kárpátalja történelmén mentem végig, attól az időtől, mikor elcsa-

tolták Magyarországtól. Megvizsgáltam a ’language policy’-t, a ’population’-t, és az interjúimból vág-

tam be részeket, amik ezekről szólnak. Először egy lexikális tudást összegeztem, ami a történelemről 

szólt, utána pedig ennek bizonyításaképp az interjúalanyaimmal készített párbeszédeket gyűjtöttem 

össze. 

Igen hálás témát választottál. Szinte mindenkit meghatott a teremben. 

Ez meglepett. Ahogy az is, hogy le tudtam játszani a videót, amin végül is mindenki meghatódott. 

Nem számítottam rá, hogy ilyen hatással lesz a közönségre. Nekem természetes volt ezeket vissza-

nézni, hiszen ott voltam, mikor készültek, így rám már nem volt akkora hatással. 

Mesélj a csapatmunkáról. 

A csapattársaim mind más országokból jöttek. Amilyen nemzetségű volt az alany, úgy osztottuk el, 

hogy ki csinálja vele az interjút, ki készíti a fotókat, a videókat. Volt, aki a régi fényképeket gyűjtötte 

össze és szkennelte be. 

Hogy fogadtak titeket az interjúalanyok? 

Változó volt. Egy részük tudott arról, hogy jövünk, és mit akarunk, miről szeretnénk hallani. Viszont 

két interjúalanyomat teljesen váratlanul érte a dolog. Konkrétan bekopogtattunk hozzájuk, hogy ak-

kor most szeretnénk velük beszélgetni. Semmit nem tudtak az egészről. Ott kicsit nehezebb dolgom 

volt, de szerintem az egész őszintébbre sikerült. 

Sok országban jársz, sok emberrel találkozol. Milyen hatással van ez rád? Változtat rajtad? 

Abszolút. A látóköröm egyre szélesedik. Nagyon szeretem azt, hogy sokféle emberrel találkozom, és 

szinte minden országban új barátokat szerzek, akikhez bármiféle utazós tervvel kapcsolatban fordul-

hatok. Például a hétvégén a portugál ismerőseimmel beszéltem, hogy segítsenek szállást keresni, 

mert nyáron megyek. Nagyon-nagyon segítőkészek voltak. 
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Mi indított el a TDK-n? 

Mivel alapból volt egy jó kutatási anyagom, mindenképpen szerettem volna összegezni. Ha nincs a 

TDK, magamnak csináltam volna egy kisebb szakdolgozatot, amiben megvan ez a tudás. Böröndi Ka-

talin tanárnő ötlete volt, hogy ezt megtehetném TDK formájában, ezáltal versenyezhetnék is vele. 

Egyébként szeretném kiemelni, mennyire sokat foglalkozott velem és segített a tanárnő. Akárhány-

szor problémám volt, összeültünk és megbeszéltük. 

Gondolkodsz az országoson? 

Sokan jelezték, hogy szeretnék, ha indulnék. Szóval igen. Valószínű, hogy jövőre másik versenyekre is 

nevezek a dolgozatommal, egy kis módosítással. Rengeteg nézőpontból lehet még vizsgálni ezt a té-

mát, illetve sok feldolgozatlan forrásom maradt. Ezekkel még bővítgetem. 

Mi leszel, ha nagy leszel? 

Nagyon érdekel a kulturális antropológia, de ilyen szak nincs igazán Magyarországon. A régészeten 

gondolkoztam még, de sokan lebeszéltek róla, mert ilyen végzettséggel nehéz elhelyezkedni és érvé-

nyesülni. De hobbinak megmarad. 

 

Gombos Luca 
Gombos Luca 11.e osztályos tanuló, az MTDK társada-

lomtudományi szekciójának egyik győztese. Előadását a 

Kaposvár közterületein leggyakrabban megtalálható 

helyesírási hibáiról készítette. 

Miért pont a nyelvtant választottad dolgozatod témá-

jául? Prezentálni akartad, hogy egy kis fantáziával 

semmi sem unalmas? 

Nem. Én ezt tényleg nem gondolom unalmasnak. Izgul-

tam egy kicsit, hogy mennyire fogja felkelteni mások érdeklődését, de úgy tűnik, nagyjából sikerült. A 

témát pedig azért választottam, mert később, ha nem is főállásban, de korrektúrával szeretnék fog-

lalkozni, és úgy gondoltam, ezzel kicsit beletanulhatok. 

Mennyi időt vett igénybe a képek összegyűjtése és az anyag feldolgozása? 

Maga az anyaggyűjtés egy délutánt vett igénybe. Anyukám segített fényképezni, az utcák egyik olda-

lán én fotóztam, a másik oldalon ő. A képek feldolgozása viszont jó egy hét volt, arra ráment néhány 

éjszakám. 

Mi sarkallt arra, hogy indulj a TDK-n? 

Mindenképp ki akartam próbálni, mert tudtam, hogy egyetemen úgyis át kell ezen esnem legalább 

egy szakdolgozattal, ez volt a beletanulás. Itt még tudok segítséget kérni nagyjából mindenhez. 
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Dicséretes hozzáállás. Élvezted a sok ember előtt való szereplést? Vannak ilyesfajta ambícióid, 

hogy később ezzel foglalkozz? 

Alapvetően általában élvezem, hogy emberek előtt beszélek, akkor is, ha nem mindig sikerül magam 

jól előadni, de jó élmény volt. Az eleje nem egészen úgy sikerült, ahogy terveztem, úgy kezdődött, 

hogy egy nagy üveg víz ömlött a szoknyámra… 

Mert leöntöttelek. 

Így volt. De nem baj, ez egyfajta löketet adott, hogy bátran nekikezdhessek. És igen, a jövőben terve-

zek ilyesmivel foglalkozni. 

Kaptál egy szóbeli ajánlatot az iskolavezetéstől a dolgozatoddal kapcsolatban. Mesélj erről. 

Nem egészen egy ajánlat volt, csak utána többen odajöttek hozzám, hogy érdemes lenne a dolgoza-

tom által taglalt problémát a városházára felterjeszteni, hiszen, ha már van egy ilyen kutatásom, ak-

kor legyen gyümölcse is. És szívesen segítenének, ha esetleg támogatás segítséget kérnek ehhez. 

Élni fogsz a lehetőséggel? 

Még nem igazán döntöttem el. Úgy érzem, még nem vagyok elég idős ahhoz, hogy kiálljak a városve-

zetés elé, vagy odamenjek a polgármesterhez, hogy kijavítsam a helyesírási hibáit. Mindenképp elég 

furcsa ötlet. 

Jövőre az érettségire való felkészülés mellett is hozzáfogsz a TDK-nak? Ha igen, milyen témákban 

gondolkodsz? 

Arra gondoltam, hogy ugyanezt a témát kicsit továbbfejleszteném, és az OTDK-n indulnék vele. Pon-

tos terveim még nincsenek, de mindenképpen valami helyesírással kapcsolatosban gondolkodom. 

Olyan kutatást szeretnék csinálni, amit erre alapozok. 

 

Az interjúkat készítette: Farkas Csenge 11.e 

  


