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Selmeci Diákhagyományok megismerése 

Gimnazista koromban egy előadást láthattam, ami a Miskolci Egyetemen való 

hagyományokat mutatta be, a hangulat, az egyenviseletek és a közösség 

bemutatása magával ragadott. Mikor felvételt nyertem, majdani Firmám, Varga 

Levente Tibor alias Kim Dzsongun mesélt az addigi tapasztalatairól melyek 

továbbra is erősítettek hogy tagja legyek ennek a közösségnek. Mielőtt még a 

szorgalmi időszak elkezdődött volna, a bALEK7-en bekerültem a Pöppecz-Ego 

Koalíció családba, ami a családias hangulat előszeleként szolgált számomra, és 

akkor eldöntöttem véglegesen, el fogom kezdeni a bALEkoktatást. 

Motivációs levél 

Hogy motivációs levelemet teljes őszinteséggel kezdjem, nem az utóbbi 

hónapokban kezdtem el vágyni Valéta Elnöki pozícióra. Már egészen 

keresztelkedésem óta foglalkoztat, hogy pontosan mivel is jár eme feladat. 

Amikor keresztelő szakestélyünkön megfelcsendült A Praeses Dala, leírhatatlan 

érzés fogott el. Annyira méltóságteljes volt, ahogy a gyertyafénynél nótázott a 

Praeses, hogy azt éreztem én is ilyen akarok lenni a jövőben. Ezzel nem 

konfidensséget szeretnék mutatni, hanem azt az ambíciót, amit igyekszem 

virágoztatni azóta is folyamatosan. 

Mikor elkezdődött a bALEKoktatás, sajnos nagy hátrányokkal indultam 

évfolyamtársaimmal, a COVID világjárvány miatt. Sajnálatos módon az 

oktatásokon maszkban kellett lennünk, gyorsított tempóval adták le az anyagokat, 

hogy még azelőtt sikerüljön új bALEKokat keresztelni mielőtt az online oktatás 

ideje bekövetkezik. Illetve az sem segített rajtam, hogy napi szinten ingáztam 

Miskolc és Edelény között. De a lelkesedésemet a hagyományőrzés iránt nem 

rengették meg ezek a tényezők, hanem inkább kihívásnak tekintettem, amit 

mindenképpen teljesíteni akartam. A szóbeli vizsgám teljesítése után ígéretet 

tettem arra, hogy a hiányos tudásomat kamatostul fejleszteni fogom, aminek mára 

egy részét úgy érzem sikerült pótolnom. Azonban volt egy hatalmas akadály az 



első két félévben, ami a keresztelő szakest után már említett online oktatás volt. 

Huzamosabb ideig nem volt szakestély, sem egyéb hagyományőrző esemény, 

amin részt tudtunk venni. Ezt követően az első szakestély, amin részt vettem az 

Egészségtudományi Kar által megrendezésre került Karanténelverő Szakestély 

volt. Noha ez még csak a második alkalmam volt, ez elég volt arra, hogy lássam, 

milyen különbség van karok szokásai között. 

Számomra a másodév egy megváltás volt, végre tevékenykedhettem 

Fuhrwerkként, különböző társaságok eseményeire sikerült eljutnom, emellett a 

Mátyás Ellenes Koalíció szimpatizánsa is lettem. Szalagos tisztségekben is volt 

szerencsém részt venni a fentebb említett szakestélyeken, kétszer Contra 

Punctként, és egyszer Praesesként. Az utóbbihoz említeném, hogy a Bölcsész 

Szemeszter Búcsúztató Szakestély volt eddigi hagyományőrzésem csúcsa, a 

kihívások ellenére megítélése pozitív hangvételű volt első alkalmam ellenére, ami 

továbbra is bíztatott a pályázat benyújtására. Hónapok kemény munkája mellett 

pedig sikerült elérnem a Szorgos bALEK címet. Ezekkel az élményekkel és egy 

Tempus folttal gazdagabban úgy érzem, hogy ezt a szorgalmat folytatnom kell a 

lehető legmagasabb szinten.  

Utolsó gondolatokban pedig arra szeretnék hivatkozni, hogy ugyebár még 

másodévesen nem vagyok Firma, de már megértem a súlyát valamennyire, és a 

Valéta Elnökség egy nagy hatalom, ami hatalmas felelősséggel jár. Ha sikerülne 

megkapnom a pozíciót, mégtöbb szorgalommal, odaadással és talpraesettséggel 

folytatom a elkezdett munkámat a Bölcsészettudományi Kar élén. Számomra a 

legnagyobb erények közé tartozik a barátság és egymás tisztelete. Célom az, hogy 

mindenki a hagyományőrzés köreiben vidám és szeretetteljes, de ugyanakkor 

kötelességtudatos környezetben érezhesse magát. 

 

 



Programtervezet 

Legelőször is, ha sikerül következő évben Valéta Elnök lennem, akkor Végső 

Cseperke Réka vulgo Villámgyors Falusi Szesznyelő avagy Gyorsabban EKS-

elek, mint ahogy a feladataimat végzem, avagy a Végső Csepp a pohárban avagy 

ilyen nagyon hosszú vulgot kap az, aki a Firmái idegrendszerén táncol-t választom 

rátermettsége, szorgalma és elkötelezettsége révén. Több rendezvényt szervezett, 

melyek anyagi hátrányban sose értek véget és együttműködve a valéta kassza 

szinten tartása vagy növelése sikerülni fog . Például kedvezőbb árú Invitatiok, 

melyek kedvezőbbek lesznek a szakestélyeken megjelenőknek. Főbb feladatunk 

és célunk a teljes Valéta Bizottsággal, a HÖK-kel és a külkari Váléta 

Bizottságokkal való együttműködés. Először is, a Bölcsész Valéta Bizottsággal 

való működés, hogy senkit nem hagyunk teljesen egyedül, leterhelten végezni 

feladatát, mindenkinek meglesz a saját feladata, illetve szívesen fogadjuk 

ötleteiket a jövőre nézve. Másodszor a HÖK-kel való összefogás nyílt napok 

szervezésére, hogy népszerűsítsük a hagymományőrzést gimnáziumokban, arra 

az esetre, ha jövőbeli hallgatók nem jutnak el egyetemi nyílt napokra. Valamint a 

külkari kapcsolatokat is fontosnak tartjuk, a meglévő jó viszonyok megtartása, 

illetve a kevésbé jó viszonyok jobbá tétele. Ezen kívül kiemelendő a Zenészek 

kapcsolata, hisz olyan fontos számunkra, mint számukra hogy több 

hagyományőrző legyen, így szívesen fogadjuk a pogányokat a Zeneészektől is a 

bALEKoktatásokon. Illetve az utódintézményekkel való kapcsolattartás és 

kirándulások is része a programunknak. A kapcsolatokon kívül pedig terveink 

része a Valéta Szoba rendbentartása és berendezése. 

Most pedig programunk fontosabb eseményeit szeretném ismertetni, mely 

kezdődjön a szemeszter elejével. A bALEK7-en egy nap megszervezése hogy 

ízelítőt kapjanak a leendő hallgatók a hagyományőrzésből. Ezután a tanévet egy 

Nyárfeledő Szakestéllyel indítanánk, melynek célja hogy visszaszokjunk és 

felkészüljünk az elkövetkezendő egyetemi tanévre. Az ezt követő héten egy 



évfolyamgyűlést ütemeznénk be, hogy meg tudjuk beszélni a másod- és 

harmadévesekkel teendőinket az év során, mint például a bALEKoktatás, a 

pogányság segítése az oktatás alatt, a Firma-bALEk szakestély szervezése, stb. 

Még a bALEKoktatás előtt szerveznénk egy Ismerkedős Napot a Valéta 

Bizottsággal ahol a friss pogányság jobban megismerné a hagyományokat 

különböző vetélkedőkkel, főzéssel és nótákkal. A Firmavizsga letétele után, a 

Friss Firmák tiszteletére megszerveznénk a Firmaköszöntő Szakestélyt. Az 

Össznépi bALEKokításra október elején kerülne sor, amelyet követően hetente 

két alkalommal tartanánk a Tanszéki oktatásokat keddenként és csütörtökönként. 

Ezután pedig a pogányság írásbeli és szóbeli bALEKvizsgán venne részt, melyek 

után a Hivatalos Firmafelkérést tartanánk meg, utána pedig a bALEkkeresztelő 

szakestély kerülne megrendezésre. A Valétálás első eseményét, a Szalagtűző 

Szakestélyt december elején valósítanánk meg. A félévet tekintve számos 

eseménnyel készülnénk, mint például a Bölcsész Activity Est, mely egy játékos 

vetélkedő lesz, ami összeköti a hagyományőrzést és az Activity nevű 

társasjátékot. December közepén egy Bölcsész Karácsonyváró Estet is 

szerveznénk, ahol szintén vetélkedőkkel, és forraltborral várnánk a vendégeket. 

Február végén pedig egy Télbúcsúztató Forraltborozással újra üdvözölnénk a 

tavaszt, játokokkal és forraltborral. Az idei Valéta Bizottság által létrehozott 

Szorgos bALEK programot folytatnánk, és jutalmaznánk meg az első- és 

másodéves bALEKok kiemelkedő munkáját és szorgalmát hónaponta. Két 

további eseményt az idei sikerük miatt folytatnánk, amik nem mások, mint a 

Contraverseny, és a Nótaverseny, amelyek nagyszerű lehetőségek kibontakozni, 

akiket érdekelnek a Contra Punct és Cantus Praeses tisztségek. Ahhoz, hogy az 

utódintézményekkel is ápoljuk kapcsolatainkat, egy Soproni kirándulás 

megszervezése is terveink része, melyet márciusban tartanánk meg. A pozitív 

visszajelzéseknek köszönhetően, ismét szeretnénk megtartani a Szemeszter 

Búcsúztató Szakestélyt, hogy újra tisztességesen lezárjuk az évet. A Valétálás 

másik legfontosabb eseményét, a Gyűrű- és Kupaavató Szakestélyt méltó módján 



szerveznénk meg május végén. Végül pedig a Tisztségáatadó Szakestélyt 

valamikor június elejére terveznénk.  

Az említett szakestélyek és események a tanév során, az átláthatóság kedvéért az 

alábbi táblázatban vannak összegyűjtve. Az év során az időpontok változhatnak, 

kieshetnek események vagy bővülhetnek, ugyanis semmi sem biztos, ahogy 

annak idején a világjárvány alatt is megtapasztalhattuk, amit remélhetőleg nem 

kell újra átélnünk. 

 

Legvégül pedig azt szeretném még leírni, hogy a célkitűzésem a 2022/2023-as 

tanév során, hogy legjobb tudásommal, a hagyományőrzés teljes tiszteletével, 

magabiztosan és alázatosan, de őszinte barátsággal és szeretettel vezethessem 

Valéta Elnökként a Bölcsészettudományi Kart.  

 

Jó Szerencsét!  

Vivat Bölcsész! 

Szabó Máté vulgo Gyurcsánypogány avagy zeneenciklopédia mémmester 

Kelt: Edelény, 2022.05.24 


