A most útjára induló tudományos sorozatunkban
fiatal kutatók és hallgatók, gazdasági szereplők
mutatkoznak be, mutatják be eredményeiket, kutatásaikat az érdeklődőnek.
Első alkalommal a 2013-as Országos Tudományos
Diákköri Konferencia házi fordulóján első helyezést
elért - és általunk érdekesnek vélt - dolgozatok közül választottunk ki hármat, és azok rezüméjét közöljük.

Mondjam vagy üzenjem?
A Facebook jelenség
elemzése fiatal
felnőttek körében
Dolgozatomban a Facebook közösségi oldal fiatal
felnőttekre gyakorolt hatását elemzem. A Facebook
napjainkban meghatározó szerepet tölt be a fiatalok életében, jelen van szinte az ébredéstől a lefekvésig. Statisztikák alapján a Facebook jelenleg a
legnépszerűbb közösségi oldal a világon. Több mint
1 milliárd felhasználóval rendelkezik, és ez a szám
naponta átlagosan 100 ezer regisztrálással bővül.
Célom volt, hogy minél többet megtudjak a fiatal
felnőttek és a Facebook jelenségének kapcsolatáról.
Úgy gondolom, érdemes foglalkozni egy olyan jelenséggel, ami meghatározza a fiatalok mindennapi
életét.
Kutatásom címével: „Mondjam vagy üzenjem?” is
azt kívántam tükrözni, hogy a mai fiatalok kommunikációs színtere a Facebook irányába eltolódott.
Mindezt jól mutatja, hogy például a megkérdezett
hallgatók 93 százaléka szinte mindennap chatel, 99
százaléka pedig személyes üzenetek küld és fogad.
Dolgozatomban többek között arra kerestem a választ, hogy mennyire vált a fiatalok életének részévé a Facebook, mire használják a közösségi oldalt
leginkább, illetve mennyire ismerik a Facebook
esetleges hátulütőit. További kérdések között szerepelt, mit tartanak a leghasznosabbnak, illetve mi
a legzavaróbb számukra az oldalon. Arra is kerestem a választ, hogy mennyire tudatos felhasználói
az oldalnak, továbbá hogyan hat az oldal a szemé-

lyes kapcsolataikra. Ezenkívül kíváncsi voltam a
Facebook kultúraközvetítő szerepének létezésére,
és annak megjelenési módjára.
Empirikus kutatásomat kérdőívekkel, interjúkkal és
megfigyelésekkel végeztem. A kérdőívet összesen
253 fiatal töltötte ki, az adatokat SPSS adatbázis segítségével elemeztem. A célcsoport az egri Eszterházy Károly Főiskola és a veszprémi Pannon Egyetem hallgatói voltak.
Megítélésem szerint a kutatás további folytatása
esetén mélyebb összefüggések is feltárhatók, a kutatás térbeli dimenziójának kiterjesztésével.
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A kutatás témája Törökszentmiklós oktatási, kulturális helyzete az 1920-1940-es évek között. A
dolgozat választ keres arra, hogy gróf Klebelsberg
Kuno kultuszminiszter reformjai az oktatásban,
hogyan hatottak Törökszentmiklós életére? Különös tekintettel a Polgári Fiúiskola létrejöttére,
működésére, társadalomformáló szerepére és
sikerességének vizsgálatára. Hogyan és milyen
hatékonysággal sikerült visszaszorítani az analfabetizmust? Milyen eszközökkel sikerült megteremteni a helyi értelmiséget?
A dolgozat bemutatja a polgári iskolák helyét és
szerepét ebben a Trianon utáni új oktatási rendszerben. Kiemeli Klebelsberg Kunó kultuszminiszter főbb nevelési célkitűzéseit, mivel az ő tevékenysége a magyar oktatásügy egyik fénykorát
jelentette. Klebelsberg oktatáspolitikai elképzeléseit a trianoni béke határozta meg, fel kellett építenie egy romokban heverő ország oktatásügyét,
kiutat, reményt kell adnia az ország újjászületéséhez. Az elmaradott országrészeken, így az Alföldön, lakóhelyemen, Törökszentmiklóson is, meg
kellett szervezni a leszakadó társadalmi csoportok iskoláztatását, fel kellett
számolni az analfabetizmust. Ezért több ezer főleg
tanyasi iskolát építtetett országszerte. A középfokú oktatás erősítésével emelni kell a magyar polgárság műveltségét, szakképzettségét.
A korszak oktatáspolitikájának szakirodalma
mellett, a korabeli helyi források feldolgozásával kívánom bemutatni a témát. Kiemelten nagy
szerepet kap a korabeli Törökszentmiklós és vidéke című folyóiratnak, valamint a polgári iskola
évkönyveinek a feldolgozása. A polgári iskola
alapításának körülményeire, az új épületért folyó
izgalmas harcra, melyet a helyi értelmiség vívott
meg ebben a nehéz történelmi időszakban. A
szerző képet kíván adni arról, miként működött
maga az iskola, mit tanítottak, milyen műveltséget, valamint milyen további lehetőségeket adott
a végzős tanulóknak.
A sajtó, néhány tanár, illetve diák visszaemlékezésének és a rendelkezésre álló dokumentumok
alapján szól a polgári iskola pozitív hatásairól.
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Eltérő típusú peszticidek
oxidáció hatására végbemenő degradációjának
vizsgálata, a feltételezett
mechanizmusok feltárása
Vizsgálataink középpontjában különböző kémiai
szerkezetű növényvédő szerek oxidációs stabilitásának vizsgálata áll. Kutatásaink során célunk
annak megállapítása, hogy különböző szerkezetű
peszticidek ellenállnak-e az őket ért oxidációs hatásoknak, valamint eltérő oxidációs körülmények hatására a peszticidek milyen mértékű degradációja
következik be. Az oxidációs eljárások nagy nehézségekbe ütköznek megfelelő környezeti viszonyokat
modellező rendszerek hiányában. Mi ezen célra a
Fenton-reakciót alkalmaztuk, illetve fejlesztettük
tovább és adaptáltuk a mi vizsgálati rendszerünkbe,
mivel ez a viszonylag enyhe oxidációs eljárás módot ad az átalakulás részlépéseinek értelmezésére
is. Amennyiben oxidációs degradáció végbemegy,
célunk a bomlástermékek azonosítása, keletkezésük során arányaik megállapítása. Az azonosított
degradátumok alapján feltételezett bomlási mechanizmusra teszünk javaslatot.
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A melléklet a Tudományos eredmények disszeminációja
az Eszterházy Károly Főiskolán című
TÁMOP-4.2.3.-12/1/KONV-2012-0050 pályázat
keretein belül készült.

