
A kemény munkA meghozzA gyümölcsét

Maximus ösztöndíjak
A Sapientia – EMTE végzős 
diákjai között minden évben 
kiosztják a Maximus ösz tö n- 
díj at, amelyet tu do mány te-
rü le ten ként egy -egy hallgató 
kaphat meg. A díj odaítélésénél 
a képzés alatt az adott tu do-
mány te rü le ten végzett munkát 
és az elért eredményeket ve-
szik figyelembe.

Adíj elnyerése érdekében 
a diákok a jó tanulmányi 
eredmények felmutatása 

mellett számos versenyrészvé-
tellel, vagy komoly, a tanszék 
tanáraival folytatott közös ku-
tatással kell rendelkezzenek. A 
korábbi évekhez hasonlóan, a 
négy tudományterületről idén 
is négy tehetséges fiatal nyer-
te el a Maximus-díjat, közülük 
hármat sikerült megszólaltat-
nunk, Antal Mártát és Lőrincz 
Annamáriát, akik az alapképzés 
után immáron a mesterképzés 
keretei között folytatják tanul-
mányaikat, valamint Sós Henri-
etta-Katalint, aki a nyári sikeres 
államvizsga után a tanügyben 
helyezkedett el.

Antal márta
– Idén végeztem a Sapientia 

– EMTE Csíkszeredai Karán az 
élelmiszeripari mérnök szakon. 
Jelenleg a Fenntartható Biotech-
nológiák mesterszakon vagyok 
elsőéves hallgató. A négy év 
alatt a szakon belül számos tu-
dományterülettel ismerkedtem 
meg, nagyon sok közülük meg 
is tetszett. Az egyetem második 
évében az általános mikrobioló-
gia és az élelmiszer-mikrobioló-
gia tantárgyak keretén belül egy 
új világ tárult elém, és hamar 
magával is ragadott. Annyira, 
hogy nemsokára György Éva ta-
nárnő ajánlására, az ő segítségé-
vel és pártfogásával kutatásokba 
kezdtünk. Minden percét élvez-
tem, a mikrobiológia-laborban 
hamar repült az idő. A kutatás 
során számos fűszer mikrobi-
ológiai minőségét vizsgáltam, 
valamint az izolált mikroorga-
nizmusok tulajdonságait, illó-
olajokkal, an ti bi o ti ku mok kal 
szembeni re zisz ten ci á ját. Ezt a 
kutatást jelenleg is folytatom. 
Ezzel párhuzamosan különböző 
tejtermékek mikrobiológiai mi-
nőségét vizsgáltam egy automa-

ta detektáló műszer használatá-
val. Munkáim eredményeként 
III. helyezést értem el az Erdélyi 
Tudományos Diákköri Konfe-
rencián, mindkét dolgozatomat 
jelölték az Országos Tudomá-
nyos Diákköri Konferenciára, 
kutatásaim eredményeiből tu-
dományos cikk is született.

Nagy meglepetés volt szá-
momra a Maximus ösztöndíj el-
nyerése, bár a tudományos mun-
ka azelőtt is sok örömet adott. 
Emellett természetesen nagyon 
jólesett, hogy a munkámat ér-
tékelik. Számomra pozitív visz-
szajelzés volt, hogy érdemes volt 
és továbbra is érdemes dolgozni, 
erősíti bennem a motivációt. 
Ezúton ragadnám meg a lehe-
tőséget, hogy megköszönjem 
György Éva tanárnőnek, hogy 
az idejét és energiáját rám szánva 
segített, biztatott és támogatott 
az első perctől kezdve. Az el-
nyert díjat a továbbtanulásomra 
fordítom.

Lőrincz Annamária
– Idén nyáron fejeztem be az 

alapképzést, általános közgazda-
ság szakon végeztem a Sa pi en tia 
– EMTE Csík sze re da i Ka rán, 
jelenleg elsőéves mesterszakos 
hallgatója vagyok ugyanazon 
in téz mény nek, alkalmazott köz-
gaz da ság tant és pénzügyet ta-
nulok.

A Sapientia Maximus-díjat az 
alapképzési ka te gó ri á ban tu do-
má nyos teljesítményem alapján 
nyertem el. Beszámított a Ka ri 
Tu do mány os Di ák kö ri Kon fe ren-
ci án elért II. helyezésem, a Ma-
gyar Tudomány Napja Erdélyben 
Matematika és Informatika-alkal-
mazásokkal konferencián, vala-
mint az Országos E set ta nul mány 
Versenyen való részvételem, a 
His to ri a Scientiarum Tudomány 
és Ipartörténeti folyóiratban való 
publikáció dr. Oláh-Gál Róbert 
egyetemi adjunktussal közösen, 
és a Staféta publikációs kötetben 
megjelent dolgozat, szintén dr. 
Oláh-Gál Róbert egyetemi ad-
junktus vezetésével.

Az elnyert ösztöndíjat a to-
vábbi tanulmányaimra szeret-
ném fordítani, hiszen a tanulás 
véleményem szerint is a legjobb 
befektetés és a legmagasabb reál-
hozamot eredményezi, a tudást. 
Számomra a Maximus hallgatói 
díj pozitív megerősítés, vissza-
jelzést nyújtott, hogy jó úton já-
rok, eredményes volt az elmúlt 
három évem, melyet az egyetem 
falai között töltöttem, és érde-
mes folyatni ezt az utat. Tehát 
mindenképpen motiváló jelleg-
gel bír.

Sós Henrietta-Katalin
– Az angol nyelv iránti szere-

tetem már kiskoromban elkezdő-

dött, ugyanúgy, ahogy az olvasás 
is a hobbim lett. Úgy gondolom, 
ez a két dolog az, ami a leginkább 
meghatároz. Így esett a választá-
som erre a szakra, és egy percig 
sem bánom. Az elmúlt három 
év volt a legmeghatározóbb az 
életemben. Tulajdonképpen már 
az egyetem alatt rengeteg lehető-
séget kaptam, hogy kipróbáljam 
magam. Mindig is pedagógus sze-
rettem volna lenni, nagyon szere-
tek gyerekekkel foglalkozni, így 
hát nem is volt kérdés, hogy ezen 
a pályán indulok el, mindig is ez a 
cél lebegett a szemem előtt.

Nem tudatosan készültem a 
pályázat benyújtására. Az egye-
temi évek során végzett tevé-
kenységeim célja nem a pályázat 
volt. Minél több tapasztalatot 
akartam szerezni, nyitott vol-
tam a különböző eseményeken, 
szakmai tevékenységeken való 
részvételre. A tanáraim segítet-
ték munkámat, köszönöm ne-
kik, hogy feltárták a lehetősége-
ket előttem.

Először is a Tudományos Di-
ákköri Konferenciát emelném ki. 
Bár nem sikerült helyezést elér-
nem, számomra a tapasztalat és 
a részvétel sokkal fontosabb volt. 
Ez volt az egyik olyan tevékeny-

ség, amely nagy részben hozzáse-
gített az ösztöndíj elnyeréséhez. 
A legkiemelkedőbb eredmény 
az ELTE által szervezett Kár-
pát -me den ce i Nyári Egyetem 
keretein belül a Kár pát -me den-
cei Szak ko llé gi u mi Kon fe re nci-
án való részvétel volt. A kutatási 
eredmények bemutatása után le-
hetőségem nyílt a dolgozat pub-
likálására is, amely az ösztöndíj 
pontrendszere szerint az egyik 
legtöbbet érő tevékenység volt. 
Ezek mellett az egyetemi évek 
során számos tevékenységben 
vettem részt, mint például a Tu-
do má nyos Diákköri Konferencia 
szervezése, a Humántudomá-
nyok tanszék által megrendezés-
re kerülő eseményeken való rész-
vétel és szervezői munka. 

A három év alatt a nyelvészet 
területén végeztem kutatásai-
mat, és próbáltam csak ezen a 
területen maradni, mert ez állt 
hozzám a legközelebb. A tudo-
mányos kutatásom során két 
erdélyi panzió Facebook-oldalát 
vizsgáltam a virtuális nyelvi táj-
kép szempontjából. Célom az 
volt, hogy előre meghatározott 
szempontok alapján feltérké-
pezzem, megfigyeljem, illetve 
értelmezzem az oldalon talál-
ható bejegyzéseket. A legfőbb 
szempont az alkalmazott nyel-
vek megoszlása volt, illetve nagy 
hangsúlyt fektettem az igényes-
ség megfigyelésére is, mely nap-
jainkban a közösségi médiában 
egyre kevesebb szerepet kap.

Jelenleg angol nyelvet ta-
nítok egy Kézdivásárhelyhez 
közeli faluban, aminek nagyon 
örülök, hiszen rögtön az egye-
tem után sikerült elhelyezked-
nem abban a szakmában, amely 
tulajdonképpen mindig is az 
álmom volt. Azt csinálom, amit 
szeretek, így a mindennapjai-
mat igazából a hobbim tölti ki. 
Nagyon szeretek tanítani. Egy-
általán nem könnyű, de épp ez 
a legjobb benne, minden nap ki-
hívást jelent. Nemcsak tanítok, 
hanem tanulok is ezáltal a hi-
báimból és a tapasztalataimból 
egyaránt.
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